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េសចកតីេផតម  

ផលិតផល?"សទក្Dងតំបន់G"គង្មនសរៈសំខន់ចំMះ
សន្ិសុខQ"RSងអហរ និងអហរូបត្ម្សZ""ប់["ជជន
[" "̂ល60លននក់a"អងទ?្"G"គង្c""ម(LMB)។ 
ករe"ើg""ស់h"ីទឹកសបkកម្Dជ និងmៀតណមមន
រហូតដល់ ៤០ គ.r" ក្Dងមួយឆu"ំv"លw្ើឱ"z["{"សទំងពីរ
ស្ិតក្Dងចំ~ម["{"សខ្ស់ទំងបីk!ើពិភព�ក។ 
h"ីរួមចំ�"ក[" "̂ល៨១% a"ជតិ["��"អ៊�នទទួលបន
របស់["ជជនk["{"សកម្Dជនិង៧០%kmៀតណម។ 
ជលផលទឹកសបa"ទ?្"G"គង្ផ្ល់ករងរដល់["ជជន
កម្Dជ១.៦ លននក់ក្Dងចំ~ម["ជជន១៤លននក់។ 

ប៉ុ�្"ធនធនជលផលជ�"ើនh"�វបនw្ើករ?"សទហួស
v"នកំណត់ �ើយជលទ្ផលករអភិវឌ"�វរ�វប"Rកម្h"�វបន
!ើកទឹកចិត្�ើម"Rីផ្ល់["��"អ៊�ន g""ក់ចំណ�ល ករងរ និង
ករចំណ�លនំ�"ញសZ""ប់កម្Dជ និងmៀតណម។ ដូច្ះ
ពួកវ["ឈម�នឹងកត�"អកសធតុ និងមិន "នអកស
ធតុ (ជពិសសករអភិវឌ"�ធន់ធនទឹកដូចជ ទំនប់វរ�
អគ្ីសនី និងករសងសង់ទំនប់ទឹក) ទក់ទងនឹងកត�"ករ
ផស់ប្¢រ។ កត�"?"ះនឹងមនឥទ្ិពលជុំវ3ញ¤"¥"សង¦"ក់ត§្"h"ី
�ើយវនឹងបង្ប©ª"["ឈមយ¬"ងសំខន់ចំMះទិន្ផល
ជលផល និងវរ�វប"Rកម្ សន្ិសុខQ"RSង និងអហរូបត្ម្
និងសុខភពរបស់["ជជនr"ីr" ទីផ"®រ និងពណិជ្កម្
និងប©ª"±"នឌ័រkក្Dងតំបន់អងទ?្"G"គង្c""មa"
["{"សកម្Dជ និង["{"សmៀតណម។ ទន្ឹមនឹង?"ះv"រ,
ករយល់ដឹង´"ញ!"ញពីផលប៉ះពល់a"កត�"នីមួយៗ និង
ប©¶"រួម គឺ{ើប¸"ចប់º្ើម។

ករបន"®»"ំh"�វករជចំបច់ជបន¼"ន់�ើម"Rីជំរុញភពធន់a" 
វ3ស័យជលផលនិងវរ�វប"Rកម្។ វនឹងមនសរៈសំខន់ក្Dង
ករកំណត់លំដប់ជ¾"ើសបន"®ំv"លមនសក�"នុពល
សZ""ប់លក្ខណ¿ជីវសÀ"្ និងប�្"ក{"សº"¥"ងៗa"ករ
ចប់ និងករចិÂ្ឹមh"ីក្Dងអងទ?្"G"គង្c""ម (LMB) ។ 

ឯកសរស(្"ប+លន.បយ?"ះនឹងបងª"ញពីលទ្ផល
a"ករសិក"®v"លបនពិនិត"zGើលភពងយរងÄ""ះ 
ដូចv"លបនGើលÅើញÆយអ្កចិÂ្ ឹមh"ី និងអ្ក
?"សទh"ីkតំបន់អងទ?្"G"គង្c""មa"["{"សកម្Dជ 

និងmៀតណម ចំMះផលប៉ះពល់ពីករÇ""["Èលអកស
ធតុÆយe"ើគំនិតa"¤"¥"សង¦"ក់ត§្"ទីផ"®រh"ីរÉស់។ 

េគលបំណង 

ករសិក"®?"ះÊ�"តសំខន់�!ើករបន"®»"ំÆយស្័យភព
kកË"ិតកសិដÌ"ន និងទញករសន្ិដÌ"នសZ""ប់Í"នករ 
បន"®»"ំv"លបនÄ""ងទុក�ើម"RីÆះÎ""យប©ª"កË"ិត 
កសិដÌ"ន។ ´"លv"លÏ"ÈសរនីមួយៗបនÐ្ើយតប�នឹង
ករÇ""["ÈលធតុអកសkតមមូលដÌ"ន រដÌ"ភិបលអច
�ើរតួនទីក្Dងករប(្ើនសមត្ភពសË"បសË"Èលរបស់
អ្ក?"សទ និងអ្កចិÂ្ឹមh"ី។ 

មូលD'តុF'ករថយចុះបរ9មណK'ីរMស់ 

ករសិក"®បនបងª"ញថបរ3មណផលចប់h"ីរÉស់ ក្Dងមួយ
Ï"Èសរក្Dង["{"សកម្DជបនថយចុះÆយសរ "̧មន
កត�"សំខន់ជ�"ើនដូចជ ករÓើនÔើងចំនួនអ្ក?"សទ 
ករe"ើឧបករណ៍?"សទខុសច"×ប់ (ឧបករណ៍Q'សទ
អគ្ិសនី អួនW'ឡល្ិត និងអួនអូសK'ី ជ[ើម) ។ 

ជទូ�ផលចប់h"ីរÉស់ជមធ"zមក្DងមួយÏ"Èសរគឺ១.៤០៨
គីឡ¢Ù""មក្Dងមួយឆu"ំ។ ប©ª"["ឈមសំខន់ៗv"លអ្ក  
?"សទh"ីរÉស់បនជួប["ទះរួមមន: (១)ករបត់បង់
ក�្"ង?"សទh"ី(២)ករថយចុះផលចប់h"ីនិងh"ីក្Dងបឹង
ធម្ជតិ (៣)Ú្"�ើមខ្ ស់ ឧ. Ú្"e""ងឥន្នៈ ម្¢បអហរ 
ឧបករណ៍?"សទh"ី និងសមÜ"រៈº"¥"ងៗ និង (៤) ករខ្ះ
ខត�ើមទុន។ 

a'ឹត្ិករណ៍d''e'fលអកសធតុhើតiើងចំkះអ្កពក់
ព័ន្នឹងp'q'សងs'ក់តt្'K'ីរMស់សំខន់ៗនីមួយៗxក្5ង
តំបន់សិក'y 
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អ្ក?"សទ អ្ កលក់ និ ងអ្កÝ"Þ្"ទំងអស់v"លបន
សមÜ"សkក្Dង["{"សកម្Dជបនរយករណ៍ថពួកà"
បនដឹងពីá"ឹត្ិករណ៍Ç""["Èលអកសធតុv"លបនÓើត
Ôើងក្Dងតំបន់របស់ពួកà"។ á"ឹត្ិករណ៍គួរឱ"zកត់សមâ"ល់

v" ល ពួ កà" គិ តថជទË" ង់ ក រÇ" "[" Èល
អកសធតុkក្Dងតំបន់របស់ពួកà"គឺ ករផã"ស់ប្¢រទË"ង់
ទឹកä្Sង ព"zDះធ្ន់ធ្រ ទឹកជំនន់ Ä""ះរំងស្æត ករផã"ស់ប្¢រ
ទË"ង់ខ"zល់ ករÇ""["Èលសីតុណªភពទឹក និងករÇ""["Èល
សីតុណªភពខ"zល់។ 

តរងវយតt្'ភពងយរង~''ះF'អ្កពក់ព័ន្នឹងp'q' 
សងs'ក់តt្'K'ីរMស់ 

អ្ក?"សទមនអរម្ណ៍ថមនភពងយរងÄ""ះ�"ើន
Æយសរ¸"ខ"zល់ព"zDះដូចជ មនករលំបកក្Dងករ?"
សទh"ី និងករÓើនÔើងÄ""ះថu"ក់ពីករ?"សទh"ី។  

ទន្ឹមនឹង?"ះv"រ អ្កលក់h"ីរÉស់បនកត់សមâ"ល់ពីកររំង
ស្æត និងករÇ""["Èលទឹកä្Sងv"លជផលប៉ះពល់យ¬"ង
ខã"ំង និងបង្ឱ"zមនភពងយរងÄ""ះបំផុតç""ះ¸"ភព
រំងស្æតបនកត់បន្យករផ្ត់ផ្ង់h"ីនិងw្ើឱ"zត§្"h"ីÔើង
ខ្ស់។ 

"́លv"លករÓើនÔើងä្Sងw្ើឱ"zអ្កលក់មនករលំបក
ក្DងករដឹកជÂ្¢ននិងលក់h"ី។ វមនភពខុសè្"កពីករណី
r"ុមទំងពីរខង!ើបន្ិចក្Dងបរ3បទa"ករវយត§្"ភព 
ងយរងÄ""ះ។ អ្កÝ"é្"បនរកÅើញថទឹកä្Sង និងព"zDះ
ជផលប៉ះពល់ខã"ំងនិងភពងយរងÄ""ះខ្ស់បំផុត។ 

Impact of Climate Change on Snakehead  

p'q'សងs'ក់តt្'តមអ្កពក់ព័ន្នីមួយៗ  

អ្ក?"សទ បនរយករណ៍ថផលប៉ះពល់សំខន់a"ករ
Ç""["Èលអកសធតុ!ើអជីវកម្របស់ពួកà"គឺករកត់
បន្យករចប់h"ី / ករ["មូលផល / ករផ្ត់ផ្ង់។ ផលប៉ះ
ពល់ជក់លក់ប�្"ម{ៀតគឺករÓើនÔើងករលំបកក្Dង
ករ?"សទh"ីÆយសរធតុអកសនិងអកសធតុ។ 
ករÐ្ើយតបទំងêះមនភពÀ"បគu"kÏ"ប់ì"ត្ទំង
អស់v"លបនសិក"®។  

អ្ក?"សទរíពឹងថផលប៉ះពល់a"បំî"បំរួលអកសធតុ
kក្Dងរយៈ´"លដប់ឆu"ំខងមុខ?"ះគឺ ករថយចុះផលចប់
h"ី  ប(្ើនករលំបកក្Dងករ?"សទh"ី និងករលំបកក្Dង
កររកg""ក់ចំណ�លពីសកម្ភព?"សទ។  

ផលប៉ះពល់a"ករÇ""["Èលអកសធតុ!ើ¤"¥"សង¦"ក់
ត§្"h"ីរÉស់Æយអ្កពក់ព័ន្នីមួយៗក្DងទË"ង់ជ�"ើនដូច
បងª"ញក្DងÙ""បខងc""ម: 
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យុទ្ស�'្បន'y�'ំF'អ្កពក់ព័ន្p'q'សងs'ក់តt្'នីមួយៗ 

អ្កQ'សទ: ផã"ស់ប្¢រឧបករណ៍?"សទ, ផã"ស់ប្¢រតំបន់
?"សទ, ប(្ើនÚ្"�ើមផលិតកម្, ចំណយ´"ល�"ើន!ើ
ករ?"សទ និងឈប់?"សទh"ីរÉស់, 

អ្កលក់: ទិញh"ី{ៀតជំនួស ផã"ស់ប្ ¢រ�រកតំបន់ថ្ីៗv"ល
ករជួញដូរមនភពងយÀ"ួល និងមនផលចំï"ញកន់
¸"�"ើន ប(្ើនÚ្"�ើមទិញ �ើយចំណយ´"លទិញh"ី
កន់¸"�"ើន។ 

អ្ក�'�្': ទិញh"ីº"¥"ងជំនួស ផã"ស់ប្¢រ�តំបន់ថ្ីv"លជ
ក�្"ងÝ"Þ្"h"ីមនភពងយÀ"ួល និងទទួលបនផល
ចំï"ញ ប(្ើនÚ្"ចំណយ និងចំណយ´"លទិញh"ីកន់
¸"�"ើន។ 

េសចកតីសននិដឋ ន និងអនុសសន៍ 

• h"ីរÉស់គឺ ជ["ä"ទh"ីv"ល´"ញនិយមសZ""ប់w្ើជ
អហរkក្Dង["ð"សកម្Dជ។

• ផលិតកម្h"ីរÉស់ហក់ដូចជងយនឹងរងករប៉ះពល់
ពីកត�"Ç""["Èលអកសធតុ និងកត�"មិនទក់ទង

នឹងអកសធតុដូចជករអភិវឌ"�ទំនប់វរ�អគ្ិសនី
ជ�ើម។  

• រដÌ"ភិបលចំបច់h"�វមនភពសកម្ជងមុនក្Dង
ករw្ើករសកម្ភពជមួយអ្កពក់ព័ន្º"¥"ងៗ ក្Dង
¤"¥"សង¦"ក់ផលិតកម្h"ីរÉស់�ើម"Rីជួយពួកគត់ក្Dង
ករñ្"ងយល់ និង$ៀបចំចំMះផលប៉ះពល់a"ករ
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។
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