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មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                តារាងខាងឈបរោម្រង្ហា ញពីវតថាុ្រំណង �កមមភាព្រឈបងៀន-ឈរៀន និងរង្្វ យតនម្លតាម្រំថណងថចកឈមាោ ង្រឈបងៀននីមលួយៗ។ ប្រូ
 

្រឈបងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្ត�កមមភាព្រឈបងៀន និងឈរៀនដូចមានឈរៀ្ររា្រក់នាុងតារាងឈនោះ និងវាយតនម្លលទ្ផល�ិកសារ្រ�់�ិ�្សតាម 

លកខេណៈវនិិច្យ័�មប�្រ។ �ិ�្សនឹងមានឱរោ�អនុវត្ត�កមមភាពឈផ្សងៗ ឈដើម្�ិីកសាឈ្្វងយល់ពីកង្វកខ់្យល់។

តារាងទី2 ថផនរោរ្រឈបងៀន និងរង្្វ យតនម្ល

ចំនលួនឈមាោ ង�ិកសា

្រំផុ�្ំនិត�ដែីពីកង្វក ់
ខ្យល់ (្ររយិរោ�) ។
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1

1

1

វតថាុ្រំណង �កមមភាព លទ្ផលរង្្វ យតនម្ល

កំណតរ់ាននូវប្រឈេទ 

ឧ�ម័នកង្វកខ់្យល់ ។

ពន្យល់ពីរោរឈកើនកឈ ដ្ែ  

ថផនដី និងរោរ្រង្កជា 

ឈេ្លៀងអា�ីុត។

ពន្យល់ពីមូលឈេតុថដល 

ឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង 
និង្ិតពីវ ិ្ ីឈដើម្រីោរពារកុំ

 
ឱ្យមានកង្វកខ់្យល់។

ពន្យល់ពីផលផ្ោះកញ្ចក ់

ថដលនាឱំ្យមានរោរឈកើន 

ឈ�ើងនូវកឈ ដ្ែ ថផនដី។

�ឈងខេ្រ និងឈ្្លើយ�ំណលួ រ 
ឈមឈរៀន។

�ិ�្សពិភាកសាោនា អំពីកង្វកខ់្យល់កនាុង�ីវភាព
 

ប្រចានំែងៃ និងផល្រោោះពាល់រ្រ�់វាចំឈពាោះ 

មនុ�្ស និង្ររសិ្ថា ន្មមជាតិ

�ិ�្សពិភាកសាោនា ឈដើម្កីំណតប់្រឈេទ

ឧ�ម័នកង្វកខ់្យល់។

�ិ�្សឈ្្វើរោរជាបករុម ឈដើម្៖ី

-ឈ្្វងយល់អំពីមូលឈេតុននរោរឈកើនកឈ ដ្ែ  
ថផនដីឈដាយផលផ្ោះកញ្ចក ់និងរោិះរកវ ិ្ ីឈដើម្ី

រោត្់រនថាយរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ឈនោះ។

-ឈ្្វើឈត�្តលកខេណៈអា�ីុត រ្រ�់អុក�ីុតមលួយ 
ចំនលួនដូចជា ស្ពា ន់្ រ័ឌីអុក�ីុត និងអា�ូត 
អុក�ីុតជាឈដើម ថដលជាឧ�ម័នកង្វកខ់្យល់ 

និងថដល្រង្កឱ្យមានឈេ្លៀងអា�ីុត។

�ិ�្សឈ្្វើរោរជាបករុម�ដែីពី៖

-រោរឈ�ដែើងននប�ោ្រអ់ូ�ូន និងឈបោោះថ្នា ក ់
ថដល្រណាដែ លមកពីរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាពី 
បពោះអាទិត្យ

-រោរពារ និងរោត្់រនថាយកង្វកខ់្យល់

�ិ�្សឈ្្វើរោរជាបករុម ឈដើម្ពីិភាកសាពី៖

-ផលផ្ោះកញ្ចកថ់ដលជាកតា្ត នាឱំ្យថផនដីឈកើន

កឈ ដ្ែ ។

-ផល្រោោះពាល់ថដល្រណាដែ លមកពីផលផ្ោះកញ្ចក់

-ទ្រស់្្ក ត ់ឬរោត្់រនថាយផល្រោោះពាល់ថដល្រ

ណាដែ លមកពីផលផ្ោះកញ្ចក់

�ិ�្ស�ឈងខេ្រពីអ្វីថដលឈ្រានឈរៀន និងឈ្្លើយ

�ំណលួ រឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល ជាបករុម 

ឬជា្រុ្្គល។

�ិ�្ស្រឈញ្ចញឈយ្រល់ 

រ្រ�់ឈ្�ដែីពីកង្វកខ់្យល់រាន

ផុ�ផុល។

�ិ�្សកំណតរ់ានឧ�ម័ន 

មលួយចំនលួនថដល្រង្កឱ្យមាន 

កង្វកខ់្យល់រានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្សពន្យល់រានពីមូលឈេតុ

ថដលនាឱំ្យឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី 

និងរោរ្រង្កឱ្យមានជាឈេ្លៀង

អា�ីុតរានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្សពន្យល់រានពីមូលឈេតុ

ថដលឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូន

ឈ�ដែើង និងឈរៀ្ររា្រពី់វ ិ្ ី

រោរពារកុំឱ្យមានកង្វកខ់្យល់ 

និងរកសាខ្យល់ឱ្យលអា្ររ�ុិទ្

 រានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្សពន្យល់ពីផលផ្ោះ 
កញ្ចក ់ផល្រោោះពាល់ និងវ ិ្  ី
រោត្់រនថាយផល្រោោះពាល់ 

ថដល្រណាដែ លមកពីផល

ផ្ោះកញ្ចករ់ានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្ស�ឈងខេ្រ និងឈ្្លើយ 
�ំណលួ រឈៅកនាុងឈមឈរៀនឈនោះ 
រានបតឹមបតរូវ។
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ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                ្រញ្ហា ្ររសិ្ថា នមានទំនាកទ់ំនងជាមលួយវទិយាស្ស�្ត ឈ�ដ្ឋកិច្ច និងនឈយរាយ។ ឈលើ�ពីឈនោះឈៅឈទៀត ករណីខ្លោះ្ឺ្រណាដែ ល
 មកពី្រញ្ហា កនាុងតំ្រន ់និងពិេពឈោកោងំមូល។ ដូឈចនាោះ ចំឈណោះដឹងវទិយាស្ស�្ត ពិតជាមានស្រ�ំខានណ់ា�់�បមា្រឈ់ដាោះបស្យ្រញ្ហា
 

ោងំឈនោះ។

                ឈៅកបមតិថ្នា កទី់ 9 �ិ�្សនឹងឈរៀនអំពីអា�ីុត ដូឈចនាោះឈៅកនាុងឈមឈរៀនឈនោះ ប្រូអាច្រង្ហា ញអំពីឧ�ម័នមលួយចំនលួនថដលជា�មា�
 ធាតុកង្វកខ់្យល់ ឈេើយថដលអាច្រង្កជាឈេ្លៀងអា�ីុត ដូចជាស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត អា�ូតអុក�ីុតជាឈដើម។ ប្រូអាចឈប្រើខ្លឹមស្រ្រថនថាម

 
ោកទ់ងនឹងឈេ្លៀងអា�ីុត ប�ោ្រអ់ូ�ូន និងផលផ្ោះកញ្ចក ់ដូចមាន្រង្ហា ញឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅថណនាឈំនោះ ឈដើម្ជីាទុន្រថនថាមកនាុងរោរ

 ្រឈបងៀន�ិ�្ស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

 ឈៅចំណុចឈផដែើមកនាុងឈមាោ ង�ិកសានីមលួយៗ ប្រូ្រឈបងៀនបតរូវពិនិត្យឈមើលចំឈណោះដឹងមូលដា្ឋ ន ឬ្រទពិឈស្្នប៍្រចានំែងៃរ្រ�់�ិ�្ស ពាកព់ន័្

នឹងខ្លឹមស្រឈមឈរៀនែមីថដលបតរូវ្រឈបងៀន។

               កង្វកខ់្យល់  ្រណាដែ លមកពីវត្តមានស្រធាតុកង្វកឈ់ៅកនាុង្ររយិរោ�។ កង្វកខ់្យល់អាច្រណាដែ លឱ្យមនុ�្ស �ត្វមាន�ំងឺ 

និងរុកខេជាតិលូតោ�់មនិរានលអា។ វាកអ៏ាចឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនខូចខាតផងថដរ ថដលជា្រញ្ហា ចម្ង្រង្កឱ្យមានឈបោោះថ្នា ក់្ ងៃន់្ ងៃរដល់ 
មុន�្ស �ត្វ និងរុកខេជាតិឈៅឈលើថផនដី។

               ស្រធាតុកង្វកខ់្យល់ ្ឺជាស្រធាតុថដលមានវត្តមានឈៅកនាុងខ្យល់លកខេណៈជាអង្គធាតុរងឹ រាវ និងឧ�ម័ន។ វាមានវត្តមានកនាុង
 

្ររយិរោ�ឈដាយស្ររោរ្រឈញ្ច ញឈចាលននផលិតផលចំឈេោះឈផ្សងៗ ឈដាយ�កមមភាពមនុ�្ស និងប្រតិកមមកនាុង្ររយិរោ�ខ្លលួនឯង។ 

ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត SOx  (SO2  និងSO3) ឈកើតឈ�ើងឈដាយស្រ្រន្ុោះេនាឈំេ្លើង និងលំនាឧំ�សាេកមមឈផ្សងៗ។ �មា�ធាតុស្ពា ន់្ រ័កម៏ាន
 

វត្តមានឈៅកនាុង្្ូយងែម និងឈប្រងឈៅផងថដរ ថដលចំឈេោះរ្រ�់វាផ្តល់ឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុតចូលកនាុង្ររយិរោ� ។ អា�ូតអុក�ីុត NOx

(NO, NO2, …) ឈកើតឈ�ើងតាមរយៈប្រតិកមមរវាងឧ�ម័នអា�ូត និងអុក�ីុថ�នកនាុង្ររយិរោ�ឈបរោមលកខេខណ្ឌ �ីតុណហា ភាពខពា�់ខា្ល ងំពី
 រាតុេូតរន្ោះ ចំឈេោះមាោ �ីុន និងចសង្្ក នឧ�ម័នជាឈដើម។ ឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត និងអា�ូតអុក�ីុតជាឧ�ម័នចម្ងថដល្រង្កឱ្យមាន

 
ឈេ្លៀងអា�ីុត។ កនាុង្ររយិរោ� ឧ�ម័នោងំពីរប្រឈេទឈនោះរានរោយចូលកនាុងទឹកឈេ្លៀង្រឈង្កើតជាឈេ្លៀងអា�ីុត ( pH<6.5) ថដលអាច្រង្ក

 ឱ្យមានឈបោោះថ្នា កដ់ល់�ីវតិ�ត្វ រុកខេជាតិ និង�ំណងឈ់ផ្សងៗ។ ស្រធាតុកង្វកខ់្យល់មានទំេំឈផ្សងៗពីោនា ។ ស្រធាតុថដលមានទំេំតូច 
ជាង10μm អាចប�រូ្រចូលឈៅកនាុង�លួតតាមរយៈដំណកដឈងហាើម និងអាច្រង្កឱ្យឈកើត�ំងឺឈផ្សងៗដូចជា �ំងឺឈ្រោះដូង និង�ំងឺមហារកី�លួត។ 

               �មូកផូតូ្ីម ី   (Photochemical    smog)    ឈកើតឈ�ើងឈដាយស្រ�កមមភាពរោរំ�មីបពោះអាទិត្យឈៅឈលើស្រធាតុកង្វកក់នាុង
 

្ររយិរោ�ដូចជា NOx, CxHy, និងCO ថដលជាផលិតផលដំ្រូងននចំឈេោះរែយន្ត និងឈប្ឿងមាោ �ីុនឈផ្សងៗ រលួមោងំឧ�ម័នអូ�ូនថដល 
ឈៅ�ិតថផនដីផងថដរ។  ឧ�ម័នអូ�ូនអាចបតរូវរានផលិតឈ�ើងពីប្រតិកមមរវាង NOx និងCxHy ថដលជាផលិតផលដំ្រូងននចំឈេោះ ឈបរោម 

ម�្ឈដា្ឋ នពន្លឺបពោះអាទិត្យ។ ឧ�ម័នអូ�ូន្ឺជាស្រធាតុកង្វកច់ម្ងនន្ររយិរោ� ឈបពាោះវាជាឧ�ម័នពុល ្រោុថន្តវាជាស្រធាតុ�ំខាន ់
�បមា្រ្់រង្កជាប�ោ្រអ់ូ�ូន។

               រោ្ូរនមោូណូអុក�ីុត (CO) ជាឧ�ម័នោម នពណ៌ ោម នក្លិន និងពុលខា្ល ងំ។ វាបតរូវរាន្រង្កឈ�ើងឈដាយស្រចំឈេោះឥន្នៈ ដូចជា 
ឧ�ម័ន្មមជាតិ ្្ូយងែម និងឈ្ើជាឈដើម។ ្រំពងថ់ផ្សងរែយន្តជាប្រេពចម្ងននឧ�ម័នរោ្រូនមោូណូអុក�ីុត។

               អីុបដរូរោ្រលួ (CxHy)  ភា្ឈបចើនជាចំហាយ�មា�ធាតុ�ររីាង្គ ថដលជាឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកដ់�ំ៏ខាន។់ ឈមតាន (CH4) ្រង្កឈ�ើង 

ឈដាយប្រតិកមម្រំថ្រកឈបរោម�កមមភាពមបីករូស្រពាង្គរោយ និងឈដាយលំនារំោំយអាហាររ្រ�់�ត្វឈផ្សងៗ។

               �ំណឈតបតាឈអទីល, Pb(C2H5)4,បតរូវរានឈ្ឈប្រើឈដើម្ោីយឈៅកនាុងឈប្រងឥន្នៈ តាងំពីទ�វត្សរ ៍1920

ថដលជាភានា កង់្រ�លួយ�្រឈង្កើនចំឈេោះ ្រោុថន្ត�ំណជាស្រធាតុពុល ថដលអាចបជាតចូលឈៅកនាុងរាងរោយមនុ�្ស និង្រង្កជា�ំងឺ ជាពិឈ�� 

ឈកមងៗ។ �ព្វនែងៃឈនោះឈ្ពំុអនុញ្ញា តឱ្យឈប្រើ�មា�ធាតុ�ំណឈតបតាឈអទីលឈៅកនាុងឈប្រងឥន្នៈឈទៀតឈទ។ 



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 89ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 88

               ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្ូរន (CFCs) ជាស្រធាតុថដលផ្សពំីធាតុក្លរ េ្លុយអរ និងរោ្រូន ឧោេរណ៍ ឌីក្លរ ោូឌីេ្លុយអរ ោូឈមតាន    (CCl2F2) 

បតរូវរានឈ្ឈប្រើជាភានា កង់្របតជាកឈ់ៅកនាុងមាោ �ីុនបតជាក។់ វាជាស្រធាតុដម៏ាន�ុវតថាិភាពដល់�ុខភាពមនុ�្ស ឈបពាោះវាមនិពុល និង

មនិឈ្ោះ អ�កមម្ីម។ី ្រញ្ហា ្ងៃន់្ ងៃររ្រ�់  CFCs  ្ឺឈដាយស្រថតវាអ�កមម្ីមខីា្ល ងំឈពក ថដលអាចឈៅរានរេូតដល់ប្រថេល 100 ឆ្នា  ំ

កនាុង្ររយិរោ�។ ឈបរៅអំពីជាឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់ CFCs អាចភាយឈៅកនាុងប�ោ្រ្់ររយិរោ�ដខ៏ពា�់ និងអាចបតរូវរាន្រំថ្រកឈៅជាអាតូម 
ក្លរឈ�រឈីបរោមថ្មពលបពោះអាទិត្យ។ អាតូមក្លរឈ�រឈីនោះជាអនាក្រំផ្្ល ញប�ោ្រអ់ូ�ូន (Cl. + O3     ClO + O2)។ រោររាត្់រងប់�ោ្រ ់    

អូ�ូន អាចឈ្្វើឱ្យរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់បពោះអាទិត្យចាងំចូលមកដល់ថផនដី ឈ្្វើឱ្យ�ីវតិ�ត្វ និងរុកខេជាតិបតរូវ្រំផ្្ល ញ។ ឈេតុដូឈចនាោះ
 ឈេើយ ឈៅចុងទ�វត្សរ ៍1970 រោរឈប្រើបរា�់ CFCs បតរូវរានហាមឃាត។់

               ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់   ជាប្រឈេទឧ�ម័នឈៅកនាុង្ររយិរោ��ំុវញិថផនដី ថដលជាភានា កង់្រឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ ។ ពន្លឺថដល
 

្រឈញ្ច ញពីបពោះអាទិត្យ រាន្រំថ្រ្លងជាថ្មពលកឈ ដ្ែ ថដលមលួយចំនលួនបតរូវប�រូ្រឈដាយថផនដី មលួយចំនលួនបតរូវផ្្ល តពីថផនដីបត�្រចូ់លកនាុង 
លំេ្ររយិរោ�វញិ។ រាតុេូតឈនោះឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ  ឈដាយស្ររោរ្រឈញ្ចញរោរំ�មីអាងំបរាបកេម   (Infra-red)។ ឧ�ម័នមលួយចំនលួន

ថដលឈៅកនាុង្ររយិរោ�ដូចជា រោ្រូនឌីអុក�ីុត និងឈមតាន មនិប�រូ្រថ្មពលពន្លឺឈមើលឈ�ើញ  (Visible light)  ឬរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា

ពីបពោះអាទិត្យឈទ ្រោុថន្តវាប�រូ្រថ្មពលពន្លឺអាងំបរាបកេមថដល្រឈញ្ចញឈដាយថផនដី។ រាតុេូតឈនោះ ឈ្្វើឱ្យកឈ ដ្ែ បតរូវរានរកសាឈៅកនាុង
 

្ររយិរោ��ុំវញិថផនដី។  ផលកឈ ដ្ែ កនាុង្ររយិរោ�ថដលផដែល់ឈដាយរាតុេូតឈនោះឈៅថ្ ផលផ្ោះកញ្ចក។់ ឈ្រើ្ររមិាណឧ�ម័នោងំឈនាោះ
 

មាន្ររមិាណរោនថ់តឈបចើនកនាុង្ររយិរោ� ឈនាោះកឈ ដ្ែ នឹងបតរូវរកសាឈៅកនាុង្ររយិរោ�រោនថ់តឈបចើន ថដលជាឈេតុនាឱំ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ ។ 

ឧ�ម័នោងំឈនោះឈៅថ្   ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ច ក់  ឈបពាោះវាឈដើរតលួដូចជាកញ្ចកថ់ដលអាចរោរពារកឈ ដ្ែ មនិឱ្យភាយឈចញពី្ររយិរោ�រាន។ 

តារាងខាងឈបរោម្រង្ហា ញ អំពី�មា�ភាព និង្ររមិាណឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកក់នាុង្ររយិរោ� និង�មតថាភាពរកសាកឈ ដ្ែ រ្រ�់វានីមលួយៗឈ្ៀ្រ
 នឹងឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុត។

ឧ�ម័ន ្ររមិាណកនាុង្ររយិរោ� (%្ិតជាមាឌ) �មតថាភាពរកសាកឈ ដ្ែ  (ចំនលួនដងឈ្ៀ្រ CO2)

N2

O2

Ar
H2O (gas)
CO2

CH4

CCl2F2

78
21
1

ថប្រប្ររួលតាមតំ្រន់

0.04
0.0002
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 ឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតជាស្រធាតុកង្វកច់ម្ង ថដល្រង្កឱ្យឈកើនកឈ ដ្ែ ឈៅឈលើថផនដី ឈដាយស្រវាបតរូវរានផលិតយោ ងឈបចើន 

ជា្រន្ត្រន្ា្រត់ាមរយៈចំឈេោះឈផ្សងៗ។ លទ្ផលននរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី រាន្រណាដែ លឱ្យមានរោរថប្រប្ររួលអារោ�ធាតុ្រង្កឱ្យមាន 
ឈបោោះ្មមជាតិជាឈបចើនដូចជា ទឹកកកតំ្រន្់រោូលរោយខា្ល ងំ រោរឈកើនកបមតិទឹក�មុបទ ទឹក�ំនន ់ព្ុយោះ រោរថប្រប្ររួលកឈ ្្ត (�លួនឈរៅដែ ខា្ល ងំ 

�លួនបតជាកខ់ា្ល ងំ) ឈេ្លៀងធា្ល កម់និប្របកតី ភាពរាងំ�ងៃលួត អ្្គិេយ័ ជាឈដើម។ កតា្ត ឈនោះ ឈ្្វើឱ្យប្រឈទ�ជាឈបចើនឈៅឈលើពិេពឈោកកំពុង
 ចាតវ់ធិានរោរទ្រស់្្ក តរ់ោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី តាមរយៈរោររោត្់រនថាយរោរ្រឈញ្ច ញឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកចូ់លឈៅកនាុង្ររយិរោ�។
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ឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតកនាុង្ររយិរោ�
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ថ្នា កទ់ី7
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ធាតុកង្វក់ខ្យល់

វត្ុបំណង

្រំផុ�្ំនិត�ដែីពីកង្វក់
ខ្យល់ (្ររយិរោ�) ឱ្យរានផុ�ផុល។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ឈតើកង្វកខ់្យល់ជាអ្វី? ឈតើខ្យល់ថដលឈយើង 
ដកដឈងហាើម�ព្វនែងៃ រងនូវ្រញ្ហា កង្វកថ់ដរ 

ឬឈទ? ឈេតុអ្វី?

-        ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា ជាបករុម ឈរៀ្រ 
រា្រអ់ំពីអ្វីថដលពលួកឈ្រាន�លួ្រប្រទោះ ប្រចា ំ
នែងៃ និងមូលឈេតុឈផ្សងៗ ថដលនាឱំ្យខ្យល់ 

មានភាពកខ្វក។់

- ប្រូឱ្យ�ិ�្សតាមបករុមឈ�ើងឈ្្វើ្រទ្រង្ហា ញ 

អំពី្ំនិតរ្រ�់បករុមឈ្នីមលួយៗ។

- ប្រូ�ឈងខេ្ររលួម៖ កង្វកខ់្យល់្ឺជាដំឈណើ រ 

ថដលនាឱំ្យខ្យល់មនិមានភាព្ររ�ុិទ្ ឈដាយ 
ស្រវត្តមានស្រធាតុមនិលអាឈផ្សងៗ ឈៅកនាុង 
ខ្យល់។ �ព្វនែងៃកង្វកខ់្យល់មានដូចជា ដីេុយ 

ថផ្សងឈចញពីចំឈេោះឈផ្សងៗដូចជា ឡាន មោូតូ 

ឈរាងចបក។ល។ កង្វកខ់្យល់អាច្រង្កឈបោោះថ្នា ក់

ដល់មនុ�្ស �ត្វ រុកខេជាតិ។

ចំមណះដឹងបផន្េ

 កង្វកខ់្យល់ឈកើតឈ�ើងឈដាយស្រវត្តមានននស្រធាតុមនិលអាឈៅកនាុង្ររយិរោ�។ ស្រធាតុកង្វកោ់ងំឈនាោះអាច្រណាដែ ល
 

 ឱ្យមានឈបោោះថ្នា កដ់ល់មនុ�្ស �ត្វ រុកខេជាតិឈៅឈលើថផនដី។ កង្វកខ់្យល់កអ៏ាចជាមូលឈេតុ្រណាដែ លឱ្យ�ឹកឈរចរលឹ
 

ប�ោ្រអ់ូ�ូន ថដលជាប�ោ្រ�ំ់ខានរ់ោរពារថផនដីពីរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់បពោះអាទិត្យផងថដរ។ មូលឈេតុចម្ង 
 ថដល្រង្កឱ្យមានកង្វកខ់្យល់្ឺ្រណាដែ លមកពី�កមមភាពមនុ�្ស។
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វត្ុបំណង

កំណតរ់ាននូវប្រឈេទ ឧ�ម័នថដលនាឱំ្យ 

កង្វកខ់្យល់។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ឈតើកង្វកខ់្យល់្រង្កឈ�ើងឈដាយស្រធាតុអ្វី

ខ្លោះ? មានប្រេពមកពីណាខ្លោះ? និងអាច

្រណាដែ លឱ្យមាន្រញ្ហា អ្វីខ្លោះ?

        - ប្រូឱ្យ�ិ�្ស្ិតជា្រុ្្គល ឬជាបករុម 
ឈដើម្្ីរឈង្កើត�មមតិកមម និងពន្យល់ពី្ំនិត

 
រ្រ�់ពលួកឈ្។

- ប្រូឈលើកយកស្រធាតុពុលកនាុងខ្យល់មក 
ពន្យល់ពីលកខេណៈ ប្រេព និងផល្រោោះពាល់ 

រ្រ�់វា ដូចមាន្រង្ហា ញកនាុងខ្លឹមស្រ 
ឈ�ៀវឈៅឈោល។ 

- ឱ្យ�ិ�្ស្ិតជាបករុម ឬជា្រុ្្គល ឈដើម្ ី
ឈ្្លើយ�ំណលួ រខាងឈបរោម។

- ចូរផ្គូផ្គងឧ�ម័ននីមលួយៗខាងឈបរោម ឈៅនឹងផល្រោោះពាល់រ្រ�់វា៖

១. ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត(SOx)                              ក. ្រឈង្កើនកឈ ដ្ែ ថផនដី (ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក)់

២. អា�ូតអុក�ីុត(NOx)                              ខ. ្រង្កឱ្យឈកើត�ំងឺ�លួត និងឈេ្លៀងអា�ីុត

៣. �ំណឈតបតាឈអទីល(Pb(C2H5)4)               ្. មានផ្ុកឈោេៈពុល និង្រង្កឱ្យ្រោោះពាល់ដល់ខលួរកបាល

៤. រោ្រូនមោូណូអុក�ីុត(CO)                         �. ឈ្្វើឱ្យឈ�ដែើងប�ោ្រអ់ូ�ូន

៥. រោ្រូនឌីអុក�ីុត(CO2)                             ង. ្រង្កឱ្យឈបោោះថ្នា កដ់ល់�ុខភាពដូចជា្រញ្ហា �ំងឺឈ្រោះដូង និង�លួត

៦. ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន(CFCs)                           ច. ជាឧ�ម័នោម នពណ៌ ោម នក្លិន និងោម នរ�ជាតិ ្រោុថន្តពុលខា្ល ងំ

៧. ឈមតាន(CH4)
ចឈម្លើយ

១. ខ និង ង   ២. ខ  និងង   ៣. ្   ៤. ច   ៥. ក  ៦. � និង ក           ៧. ក
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- ឈតើរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី្រណាដែ លមកពីអ្វី? 

មានផល្រោោះពាល់យោ ងដូចឈមដែចខ្លោះ? 

- ឈតើឈេ្លៀងអា�ីុតឈកើតឈ�ើងយោ ងដូចឈមដែច? 

មានផល្រោោះពាល់អ្វីខ្លោះ?

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដីនិងរោរ្រង្ក

ជាឈេ្លៀងអា�ីុត។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ប្រូឱ្យ�ិ�្ស្ិតជាបករុម ឬជា្រុ្្គល 
ឈដើម្ឈី្្លើយ�ំណលួ រខាងឈលើ។ �ិ�្សអាច

 
ពិភាកសាឈដាយឈប្រើបរា�់រូ្រភាព និងខ្លឹម 
ស្រដូចមានឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល

ឈនោះ (ទំពរ័144 និង145)។

- ប្រូពន្យល់្រថនថាម និង�ឈងខេ្រខ្លឹមស្រ រោរ 
ឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី និងឈេ្លៀងអា�ីុត ។ ប្រូ 
អាចឈប្រើបរា�់រូ្រភាពឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ 
�ិកសាឈោល ឬរូ្រភាពឈផ្សងឈទៀត។ ករណី 
រោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី ប្រូអាច្រង្ហា ញថខ្សឈរោង 
កំឈណើ នឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតដូចមាន 
្រង្ហា ញកនាុងទំពរ័ទី5  ននឈ�ៀវឈៅថណនាឈំនោះ 

និងពន្យល់ ឈដាយផសារភាជា ្រទ់ំនាកទ់ំនង 

ឈនោះឈៅនឹងរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី។

ចំឈណោះដឹង្រថនថាម

 ១. រោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី មានទំនាកទ់ំនងឈៅនឹង្ររមិាណឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកក់នាុង្ររយិរោ�។ ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់មាននាទី
 

ដូចជាកញ្ចក ់រោរពារកឈ ដ្ែ មនិឱ្យឈចញពី្ររយិរោ� និងឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ ។ ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចករ់លួមមាន  CO2, CH4, 

CFCs ។ល។

២. ឈេ្លៀងអា�ីុត ្ឺជាទឹកឈេ្លៀងថដលមានជាតិអា�ីុត។ ចំឈេោះឥន្នៈ្រឈង្កើតរានជាឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត  (SOx) និង 

អា�ូតអុក�ីុត (NOx)។ ឈៅឈពលឈេ្លៀង ឧ�ម័នោងំឈនោះរោយកនាុងទឹកឈេ្លៀង្រឈង្កើតជាអា�ីុតកនាុងទឹកឈេ្លៀង (pH<6.5)។
 

ទឹកឈេ្លៀងថដលមានលកខេណៈអា�ីុតឈ្្វើឱ្យខូចខាតដល់រុកខេជាតិ �ត្វកនាុងទឹក និង�ំណងឈ់ផ្សងៗ។

SO3(g) + H2O(l) " H2SO4(aq)                2NO2(g) + H2O(l) " HNO2(aq) + HNO3(aq)

ពិឈស្្ន៖៍ ឈប្រើឈ�បាងថដលមានដាកទឹ់ក្រន្តិចបតងយកថផ្សងពី្រំពងថ់ផ្សងមោូតូ រលួចប្លុកឱ្យថផ្សងរោយកនាុងទឹក។ ឈ្្វើ
 ឈត�្តលកខេណៈអា�ីុត រ្រ�់�ូលុយ�្ុយងទទលួលរានកនាុងឈ�បាងឈដាយបកដា�់ pH ឬទឹកន�ពាឈរោដែ ្របកេម។
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- ឈតើអ្វីឈៅជាប�ោ្រអ់ូ�ូន? ឈតើវាមាន 
ស្រ�ំខានដូ់ចឈមដែចចំឈពាោះ�ីវតិឈលើថផនដី? 
ឈតើស្រធាតុអ្វីថដលអាច្រំផ្្ល ញប�ោ្រ់

អូ�ូនរាន?

- ឈតើឈយើងបតរូវឈ្្វើដូចឈមដែចខ្លោះឈដើម្ ីឈ្្វើឱ្យ
 

ខ្យល់មានភាព្ររ�ុិទ្?

ពន្យល់ពីមូលឈេតុថដលឈ្្វើឱ្យប�ោ្រ់

អូ�ូនឈ�ដែើង និង្ិតពីវ ិ្ ីឈដើម្រីោរពារកុំ
 

ឱ្យមានកង្វកខ់្យល់។

        - ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាជាបករុម ឈដាយ 
ឈប្រើបរា�់រូ្រភាព និងខ្លឹមស្រកនាុងឈ�ៀវឈៅ

 
ឈោល ឬឯកស្រឈផ្សងឈទៀត ឈដើម្ឈី្្លើយ 
�ំណលួ រខាងឈលើ។

- បករុម�ិ�្សនីមលួយៗ្រង្ហា ញចឈម្លើយរ្រ�់ 
ខ្លលួន ឈបរោមរោរ�បម្រ�បមរួលពីប្រូ។

- ប្រូឈ្្វើរោរ្រូក�រុ្រខ្លឹមស្រ។

វត្ុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ចំឈណោះដឹង្រថនថាម

១. ប�ោ្រអ់ូ�ូនី ជាប�ោ្រឧ់�ម័នអូ�ូន (O3) ថដលមានឈៅរយៈកមពា�់ប្រថេល 25 km ពីថផនដី និងឈៅពទ័្�ំុវញិ 
ថផនដី។ ប�ោ្រអ់ូ�ូន�ំខានណ់ា�់�បមា្រ�់ីវតិឈៅឈលើថផនដី ឈបពាោះវាអាចរោរពារមនិឱ្យរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាពីបពោះ

 
អាទិត្យចាងំចូលដល់ថផនដីរាន។ រោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាអាច្រំផ្្ល ញ�ីវតិ�ត្វ និងរុកខេជាតិឈៅឈលើថផនដី។ 

២. ឈយើងអាចរោរពារ ថែរកសាខ្យល់ឱ្យ្ររ�ុិទ្ឈដាយ៖

             -  រោត្់រនថាយ ឬ្រពា្ឈ្ររ់ោរ្រឈញ្ចញឧ�ម័នពុលឈផ្សងៗចូលឈៅកនាុង្ររយិរោ� តាមរយៈរោររោត្់រនថាយរោរ 
                ឈប្រើបរា�់ឈប្រងឥន្នៈ ឈដាយឈប្រើបរា�់ថ្មពលឈកើតឈ�ើងវញិ�ំនលួ� ដូចជាថ្មពលបពោះអាទិត្យជាឈដើម

 
                និង ផលិតឧ្រករណ៍ថដលឈប្រើថ្មពលអ្្គិ�នីតិច។

             - ្រឈង្កើនរោរដាឈំដើមឈ្ើឱ្យរានឈបចើន ឈដើម្�ីលួយ�ប�រូ្រយករោ្រូនឌីអុក�ីុតពី្ររយិរោ�។
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វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីផលផ្ោះកញ្ចក ់ថដលនាឱំ្យមានរោរ

ឈកើនឈ�ើងនូវកឈ ដ្ែ ថផនដី។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

ឈតើផលផ្ោះកញ្ចក់្ ឺជាអ្វី? ឈតើផលផ្ោះកញ្ចក ់
មាន្ុណ�ម្ត្តិ និង្ុណវ្ិរត្តិអ្វីខ្លោះ? ឈតើ

បតរូវឈ្្វើដូចឈមដែចខ្លោះឈដើម្រីោត្់រនថាយផលផ្ោះ

កញ្ចក?់

េណួំ�

        - �ិ�្សរានឈរៀនរលួចមកឈេើយអំពីរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ឈៅឈលើថផនដី (ឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល ទំពរ័144) ដូឈចនាោះកនាុងឈមាោ ង�ិកសាឈនោះ ប្រូ
 បោនថ់តឱ្យ�ិ�្សអានឈមឈរៀន និងឈ្្លើយ�ំណលួ រខាងឈលើជា ្រុ្្គល និងឱ្យ�ិ�្ស្រង្ហា ញពីចឈម្លើយរ្រ�់ឈ្មានា ក់ៗ ។

- ប្រូពន្យល់ពីផលផ្ោះកញ្ចក ់្រថនថាមឈលើចឈម្លើយរ្រ�់�ិ�្ស តាមខ្លឹមស្រឈមឈរៀន។
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វត្ុបំណង

ពបងឹងចំឈណោះដឹង�ិ�្សឈលើខ្លឹមស្រថដល 
�ិ�្សរានឈរៀន តាមរយៈរោរ�ឈងខេ្រ

ឈមឈរៀន និងឈ្្លើយ�ំណលួ រឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ

�ិកសាឈោល។

      ប្រូឱ្យ�ិ�្សរឭំកឈ�ើងវញិនូវអ្វីថដល 
ពលួកឈ្រានឈរៀន និងឱ្យ�ិ�្សឈ្្លើយ�ំណលួ រ 
ឈមឈរៀន។

ចឈម្លើយ

�ំណលួ រឈមឈរៀន៖

1. កង្វកខ់្យល់្រណាដែ លមកពីវត្តមាននន  

ស្រធាតុមនិលអាឈផ្សងៗ និងមានឈបោោះថ្នា ក ់
ឈៅកនាុងខ្យល់។

2. ស្រធាតុកង្វកខ់្យល់ឈៅថ្ ស្រធាតុ

ពុល ថដលមានកនាុង្ររយិរោ�។

3. ប្រេព និងឥទ្ិពលននស្រធាតុពុល៖

ក. រោ្រូនមោូណូអុក�ីុត៖ ្រឈញ្ច ញចូលឈៅ 

កនាុងខ្យល់ពីចំឈេោះឥន្នៈឈផ្សងៗ។ វាជា

ឧ�ម័នពុល និង្រង្កឱ្យមានអព័្�ងៃលួត។

ខ. ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត៖ ឈកើតពី្រន្ុោះេនាឈំេ្លើង
 

និងចំឈេោះឥន្នៈឈផ្សងៗ។ ្្ូយងែម និងឈប្រង 
ឈៅមានផ្ុកស្រធាតុស្ពា ន់្ រ័ជាឈបចើន។ វា 
្រង្កឱ្យមានជាឈេ្លៀងអា�ីុត ថដលអាច្រំផ្្ល ញ 

�ត្វ រុកខេជាតិ និង�ំណងឈ់ផ្សងៗ។

្. �មា�ធាតុ�ំណ៖ មានឈៅកនាុងឈប្រងឥន្នៈ។ វាជាស្រធាតុពុល ថដលអាច្រង្កជា�ំងឺខលួរកបាល។

4. លំនាថំដលប�រូ្រយកអុក�ីុថ�នពីខ្យល់ ឈេើយ្រឈញ្ចញឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតឈៅកនាុងខ្យល់វញិ ឈៅថ្ លំនាដំំណកដឈងហាើម។

5. �មា�ភាពខ្យល់ឈៅកនាុងទីបករុង�ម្ូរឈៅឈដាយស្រធាតុពុល ្រោុថន្តខ្យល់ឈៅ�ន្រទមានលកខេណៈ្ររ�ុិទ្ ោម នស្រធាតុពុល ឬ
 

មានតិចតលួច ឈដាយស្រឈៅទីបករុង�ម្ូរឈៅឈដាយយនយន្ត ឈរាងចបក�េបោ� ថដលដំឈណើ ររោរឈដាយស្រចំឈេោះឥន្នៈ និង
 

្រឈញ្ច ញស្រធាតុពុលចូលឈៅកនាុង្ររយិរោ�។

6. ប�ោ្រអ់ូ�ូន ជាប�ោ្រឧ់�ម័នអូ�ូន (O3) ថដលមានឈៅប្រថេល 25 km ពីថផនដីនិងឈៅពទ័្�ំុវញិថផនដី។ ស្រធាតុថដលឈ្្វើឱ្យ

ប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើងមានឈ ម្ ោះ ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន (CFCs)។

7. ឥទ្ិពលថដល្រណាដែ លមកពីកបមតិឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតឈៅកនាុងខ្យល់ឈៅថ្ ផលផ្ោះកញ្ចក។់
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ចឈម្លើយ

�ំណលួ រ និងលំហាត�់ំពូក3 ៖

I.

1. ខ.រោ្រូនមោូណូអុក�ីុត,   2. ្. ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោ ូ
រោ្រូន (CFCs),   3. �.ឧ�ម័នកបម 

0.97%,   4. ក.ផលផ្ោះកញ្ចក,់ 

II.

1. រុកខេជាតិ, អុក�ីុថ�ន

2. ពន្លឺ, រោ្រូនឌីអុក�ីុត, រ�មី�ំឈយ្

3. ភា្លអាិត, កខ្វក់

4. ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត, ្ររយិរោ�(ខ្យល់), 

ពុល, ឈេ្លៀងអា�ីុត, �ត្វ រុកខេជាតិ និង 
�ំណងឈ់ផ្សងៗ។

III.

1. ឈបពាោះឈៅ�ន្រទពំុ�ម្ូរឈរាងចបក ឬ 
យនយន្តឈបចើនថដលឈ្្វើឱ្យមានកង្វកខ់្យល់ 
ឈទ។

2. ប�ោ្រអ់ូ�ូនមានវត្តមានឈៅកនាុង 
្ររយិរោ�កមពា�់ 16-20 km ពីថផនដី។ 
ប�ោ្រអ់ូ�ូនអាចរោរពាររោរំ�មីស្្វ យអុល

បតាពីបពោះអាទិត្យ កំុឱ្យចាងំដល់មនុ�្ស 
ឈយើង ឈបពាោះរោរំ�មីឈនោះអាច្រណាដែ លឱ្យឈយើង

ឈកើត�ំងឺមហារកីថ�្ក។

3. CFCs ជាស្រធាតុក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន។ វាមានឈៅកនាុងទូរទឹកកក ឬមាោ �ីុនបតជាក ់្រំពងន់ស�ពា។ វាឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង។

4. ឈៅឈពលប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង ឬ្្លុោះធា្ល យ ឈនាោះរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់បពោះអាទិត្យចាងំមកដល់ថផនដី ឈៅឈពលឈនាោះឈ្្វើ
 

ឱ្យមនុ�្ស �ត្វឈៅឈលើថផនដីប្រ្មនឹង�ំងឺមហារកីថ�្ក។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 99ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 98

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

                ពន្លឺជារលកឈអ�ិចបតរូមាោ ឈញោទិច ថដលមាន�ំហានរលកមលួយ។ រោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាមានថ្មពលខពា�់ ចំថណកឯរោ ំ
រ�មីបកេមអាងំបរាមានថ្មពលោ្រ ខណៈថដលរោរំ�មីឈមើលឈ�ើញមានថ្មពលឈៅចឈនា្ល ោះថ្មពលននរោរំ�មីស្្វ យអុលបតា

និងរោរំ�មីបកេមអាងំបរា។

                ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកប់�រូ្ររោរំ�មីបកេមអាងំបរា។ ចំហាយទឹក រោ្រូនឌីអុក�ីុត ឈមតាន និង CFCs ្ឺជាស្មា�ធាតុ

ដម៏ានប្រ�ិទ្ភាព�បមា្រឧ់�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់ឈបពាោះវាប�រូ្ររោរំ�មីបកេមអាងំបរា។ ចំថណកឯឧ�ម័នអុក�ីុថ�ន អា�ូត អាកុង 

មនិប�រូ្ររោរំ�មីឈនោះឈទ ដូឈចនាោះវាមនិថមនជាឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកឈ់ទ។

  អូ�ូន (O3) អាចបតរូវរាន្រង្កឈ�ើងពីឧ�ម័នអុក�ីុថ�នឈៅកនាុង្ររយិរោ� ។

              O2 " O + O (្រំថ្រកឈដាយរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់រោរំ�មីពីបពោះអាទិត្យ)

              O + O2 " O3 (អូ�ូន)                 O + O " O2             O + O3 " O2 + O2

  អូ�ូនប�រូ្ររោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា ្រំថ្រកជាមោូឈល្ុល និងអាតូមអុក�ីុថ�ន  (O3 " O2 + O)។ ដូឈចនាោះ រោរំ�មី

ស្្វ យអ៊ុលបតាភា្ឈបចើនបតរូវរានប�រូ្រឈដាយប�ោ្រអ់ូ�ូន។

  អូ�ូនបតរូវរាន្រំផ្្ល ញឈដាយអាតូមក្លរ ថដល្រំថ្រកពី   CFCs ឈបរោមរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា ៖

               Cl + O3 " ClO + O2                  ClO + O " Cl + O2

               Cl + O3 " ClO + O2 (ប្រតិកមមឈនោះឈកើតឈ�ើងជា្រន្ត្រន្ា្រ)់

  ចំឈេោះឥន្នៈផូ�ីុល្រឈង្កើតរានជាឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុត ថដលជាស្រធាតុ�កមមរ្រ�់ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក។់ ្ររមិាណ
 

ឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតកនាុង្ររយិរោ�មានរោរឈកើនជាលំដា្រឈ់ដាយស្រ�កមមភាពមនុ�្ស ឈេើយថដលចំនលួនឈនោះរានឈ្្វើឱ្យថផនដី

មានរោរឈកើននូវកឈ ដ្ែ ។ ចំឈេោះឥន្នៈផូ�ីុលកផ៍ដែល់នូវឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត និងអា�ូតអុក�ីុតផងថដរ ថដលឧ�ម័នោងំពីរឈនោះ 

ជាស្រធាតុ្រង្ក�ំខានរ់្រ�់រ្រ�់ឈេ្លៀងអា�ីុត។ ចំឈេោះឥន្នៈនុយឈក្លថអម៊និ្រឈង្កើតរានឧ�ម័នកង្វកោ់ងំឈនោះឈទ ្រោុថន្តវាអាច 
ប្រ្ម នឹងឈបោោះអា�ននា្ងៃន់្ ងៃរ ឈៅឈពលមានរោរស្យភាយស្រធាតុវទិ្ុយ�កមមឈដាយស្រឧ្រទ្វឈេតុឈផ្សងៗ ឧោេរណ៍ ដូច

ជារោរខូចខាតឈរាងចបកនុយឈ្្លថអឈដាយឈបោោះ្មមជាតិ�ុ៊ណាម ីឈៅទីបករុងេ្វ៊ុ្ុ�ីុមាោ  ប្រឈទ��្រោុន កនាុងឆ្នា  ំ2011។ រោរ
 

ទុកដាក ់រោក�ំណល់នុយឈ្្លថអកជ៍ា្រញ្ហា លំរាកផងថដរ។ ឈដើម្្ីរំរាតរ់ោរស្យភាយស្រធាតុវទិ្ុយ�កមម ថដល្រណាដែ លមកពី

រោរឈលចធា្ល យឈរាងចបកនុយឈក្លថអឱ៊្យធា្ល កម់កឈៅកបមតិ�ុវតថាិភាព ឈ្បតរូវរោររយៈឈពលជាឈបចើនឆ្នា ។ំ

ថ្មពលឈកើន

�ំហានរលកឈកើន

រោរំ�មីឈមើលឈ�ើញ

រោរំ�មី X រោរំ�មី អាងំបរាបកេម �ំហានរលកវទិ្ុយ រោរំ�មី

 ស្្វ យ 

អ៊ុលបតា



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 101ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 100

រោរឈប្រើបរា�់�មាភា រឧ្រឈទ�រ្រ�់ SEAL / VVOB



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 101ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 100

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ធាតុកង្វក់ខ្យល់

           ប្រូអាចឈប្រើបរា�់�ំណលួ រនិងលំហាតខ់ាងឈបរោមឈនោះោងំអ�់ ឬមលួយចំនលួន ឈៅកនាុងវញិ្ញា ស្ប្រ�ងប្រចាថំខ ឬប្រ�ង្មា�
 

ឈដើម្ឈី្្វើរោរវាយតនម្លរោរយល់ដឹងរ្រ�់�ិ�្សឈលើឈមឈរៀន ធាតុកង្វកខ់្យល់។ 

១. ឈតើខាងឈបរោមឈនោះ ណាមលួយជាបករុមឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក?់                                                                   (5ពិនុ្)

      ក. ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន      (CFCs) អា�ូត អុក�ីុថ�ន

      ខ. ឈមតាន រោ្រូនឌីអុក�ីុត       CFCs

      ្. រោ្រូនឌីអុក�ីុត អុក�ីុឈ�ន ស្ពា ន់្ រ័ឌីអុក�ីុត

      �. ចំហាយទឹក អាកុង ឈមតាន 

២. ឈតើប្រឈយ្ខាងឈបរោមបតឹមបតរូវ ឬខុ�? ចូរ�រឈ�រ បតរូវ ឬ ខុ� ឈៅកនាុងរង្វងប់កចក                          (25 ពិនុ្)

      ក. �ំណឈតបតាឈអទីល ជាភានា កង់្រ�ំខានថ់ដលឈ្ឈប្រើឈៅកនាុងឈប្រងសំ្ង ឈដើម្ឱី្យមានចំឈេោះលអា

           ដូឈចនាោះឈយើងបតរូវថតឈប្រើវា                (                          )

      ខ. សំ្ងថដលមានផ្ុកស្រធាតុ�ំណ អាច្រណាដែ លឱ្យមាន�ំងឺខលួរកបាល ដូឈចនាោះឈយើងបតរូវឈប្រើបរា�់សំ្ងថដលោម នជាតិ
 

       �ំណ          (                         )

      ្. ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចករ់ានឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ្្ត                (                         )

      �. រោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដីឈ្្វើឱ្យមានរោរថប្រប្ររួលអារោ�ធាតុនិង្រឈង្កើតឱ្យឈបោោះ្មមជាតិជាឈបចើន (                       )

       ង. ប�ោ្រអ់ូ�ូនឈៅកនាុង្ររយិរោ�មានប្រឈយ�នក៍នាុងរោរ�លួយ�រោរពាររោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាពីបពោះអាទិត្យ ចាងំចូលដល់
        ថផនដី           (                           )

រយៈឈពល៖1  ឈមាោ ង ពិន្ុ�រុ្រ៖ 5០ ពិន្ុ

៣. ចូរ្ូររូ្រ្រង្ហា ញពីរោរចាងំរោរំ�មីពីបពោះអាទិត្យមកឈលើថផនដី                                                         (1០ ពិនុ្)

៤. ចូរពន្យល់ពីលំនាឈំ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើងឈដាយស្រស្រធាតុ CFCs                                          (1០ ពិនុ្)



 
 
 
 
 

    

 

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 103ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 102

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងកា�វិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ចឈម្លើយបតរូវ្ឺ  ខ. ឈមតាន, រោ្រូនឌីអុក�ីុត, CFCs     (5 ពិនុ្)

រោរដាកពិ់ន្ុ៖    5 ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមបតរូវ

                    ០ ពិន្ុ  = �ិ�្សឈ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

រោរដាកពិ់ន្ុ៖    5 ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយ�ំណលួ  

                    25  ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមោងំ៥�ំណលួ រ

                    ០ ពិន្ុ  = �ិ�្សឈ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

២. ប្រឈយ្ ក. ខុ� ខ. បតរូវ ្. បតរូវ �. បតរូវ  ង. បតរូវ                                                   (5 ពិនុ្ x 5 = 25  ពិនុ្)

៣. រោរទទលួលពន្លឺរ្រ�់ថផនដីពីបពោះអាទិត្យ                                                                                  (1០ ពិនុ្) 

កំារស្មីមួយចំនួន តតរូវបាន 

      ផ្លា តចូលទៅក្ុង 

       បរយិាកាសវញិ កំារស្មីត្រះអាទិត្យ បំបបលាងជា 

  ថាម្លកទ ដ្ៅ  ភាគទតចើន 

សសរូបទោយបែនដមី និងទ្្វើឱ្យ 

         ថផនដីមានឈរៅដែ ។
សសទាប់បែនដមីបទ ច្េ ញ 

 កំារស្មីអំាងតបាតកហម 

 និងសសរូបទោយឧស្ម័ន 

        ែ្រះក ច្េ ក់។

កំារស្មីស្្វ យអុ៊លតរាភាគ 

   ទតចើនបានសសរូបទោយ 

       សសទាប់អូសូន។

បពោះអាទិត្យ

រោរដាកពិ់ន្ុ៖

  ០ ពិន្ុ  = �ិ�្ស្ូរមនិរាន�មប�្រ

1០ ពិន្ុ = �ិ�្ស្ូររាន�មប�្រ

5 ពិន្ុ  = �ិ�្ស្ូររាន�មប�្រខ្លោះ

៤. ស្រធាតុ  CFCs  ឈបរោមរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា្រំថ្រកជាអាតូមក្លរ ថដលអាតូមក្លរឈនោះឈេើយរានឈ្្វើប្រតិកមម្រន្តជាមលួយឧ�ម័នអូ�ូន 
      ឈៅកនាុងប�ោ្រអ់ូ�ូន។ លកខេណៈថ្រ្រឈនោះអាច្រណាដែ លឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង និង្្លុោះធា្ល យ។     (1០ ពិន្ុ)

    ០ ពិន្ុ  = �ិ�្សឈ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

1០ ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមបតរូវរោរដាកពិ់ន្ុ៖

បែនដមី



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 103ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 102

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ុ
�ិ�្សឈៅមនិោនម់ានចំឈណោះដឹងមូលដា្ឋ នប្្រប់ោនឈ់ៅឈ�ើយ ដូឈចនាោះប្រូបតរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដា្ឋ នប្ឹោះននឈមឈរៀន 

ឈនោះឈ�ើងវញិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26 - 35

36 - 50 �ិ�្សរានយល់ចបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមស្រឈមឈរៀន។

�ិ�្សមានចំឈណោះដឹងមូលដា្ឋ នប្្រប់ោន ់្រោុថន្តឈៅមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមស្រឈមឈរៀនឈៅឈ�ើយឈទ។  ប្រូបតរូវ�លួយ�
 

្រំផុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាឈ្្វងយល់្រថនថាមឈទៀតអំពីធាតុកង្វកខ់្យល់។

�ិ�្សមានចំឈណោះដឹងមូលដា្ឋ នប្្រប់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមស្រឈមឈរៀនកបមតិម្្យម ដូឈចនាោះពលួកឈ្បតរូវរោរចារំាច់

�ិកសាឈ្្វងយល់ឱ្យរានឈបចើនជាងឈនោះឈទៀត។ 




