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ឆ្មាទ
ំ ន្លេជាអ្វី?

ឆ្មាទ
ំ ន្លេគជា
ទា ល់ខ្លួន មិនមែន
ិ
ឺ អ្នកតស៊ូមតិសាធារណៈធ្វកា
ើ រពេញម៉ោង ប្រថ
ើ វការផ្
រដ្ឋាភបា
ិ ល ដែលមានការទទួលខុសត្រូវពិសេសល�ើ ការតស៊ូមតិជាសាធារណៈសម្រាប់បឹង
បួរ។ អ្នកដែលឆ្មាទ
ំ ន្លេបម្រគ
ើ ្ បី
ើ ជា
ឺ ធនធានទន្លេ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងដ�ម
ការពារវា។
ការងាររបស់ឆ្មាទ
ំ ន្លេ Delaware គឺដ�ើម្កា
បី រតស៊ូមតិសម្រាប់ទន្លេ Delaware River
និងគ្រប់ដៃទន្លេ និងជម្រកសត្វនៃចំណុចប្រសព្វទឹកទន្លេទាំងអស់។ Maya K. van
Rossum, ឆ្មាទ
ំ ន្លេ Delaware បានដឹកនាំការងារ Delaware Riverkeeper Network
អស់រយៈពេលជាង 25 ឆ្នាំមកហ�ើយ។ ដោយទទួលបានការគាំទ្រពីបុគ្គលិក និងអ្នក
ស្ម័គ្រចិត្តដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ van Rossum ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់បរ ិស្ថាន
ដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងតម្រូវការក្នុងការ ផ្តល់ការគាំទ្រ កំណត់បញ្ហានានា
ដែលប៉ះពាល់ដល់ Delaware River Watershed និងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាតាមជាក់ស ្
តែង។ ការបម្រជា
 ក្រស់
ំ ជា
 អ្នកតស៊ូម
ើ សា
សី ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ឆ្មាទន្លេ
តិមួយសម្រាប់ទាមទារសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនដ�ើម្កា
បី រពារបរ ិស្ថាន។

អំពី The Delaware Riverkeeper Network

ចាប់តាង
ំ ពីបង្ត
ើក នៅឆ្នាំ 1988 Delaware Riverkeeper Network (DRN) បានគាំទ្រសិទ្ធិ
របស់សហគមន៍របស់យ�ើងទៅជាទន្លេ Delaware និងដៃទន្លេរដែលហូរដោយសេរ ី ស្អាត
ផ្តល់សុខភាពល្អ និងជវី ិតចម្រុះច្រន
្ ណុច
ើ អនេក។ DRN ធ្វកា
ើ រនៅទូទាំងរដ្ឋទាំងបួនកនុ ងចំ
ប្រសព្វទន្លេ Delaware និងនៅថ្នាក់សហព័ន្ធនៅពេលមានបញ្ហាប៉ះពាដល់ការការអនុវត្តន៍
ខាងចំណុចប្រសព្វទក
ឹ ទន្លេរបស់យ�ង
ើ នៅថ្នាក់ជាតិ។ DRN ផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍
ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងទៅវញទៅមកនិង
ផ្តល់ព័ត៌មានតាមការចាំបាច់ដ�ើម្ បីជោគជ័
ិ
យក្នុងកិច្ចការពារទន្លេនិងតំបន់របស់យ�ង
ើ ចាប់ពឥ
ី ឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃអនាគត។
តាមរយៈការតស៊ូមតិឯករាជ្យនិងការប្រើប្រាស់អង្គហេតុ វ ិទ្យាសាស្រ្តនិងច្បាប់ DRN
ផ្តល់នូវសំឡេង កម្លាំងនិងការការពារដល់សហគមន៍និងផ្លូវទកនៃ
ទន្លេ Delaware ។
ឹ

សារពឆ្
ំ ន្លេ Delaware
ី មា ទ

ទោះបីជាមានការរតបន្តឹងនិងដាក់
បម្រាមល�ើការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេកដោ
៏ យ
ឹ
សារធាតុចម្លងដែលផ្ទុកជាតិពុលបន្តចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹករបស់យ�ើង តាមរយៈខ្សែសង្វាក់ម្ហូប
អាហារចូលទៅក្នុងត្រីដែលយ�ើងបរ ិភោគ ហ�ើយចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យ�ើង។
ការប្រមូលផ្តុំនៃសារធាតុចម្លងរោគទាំងនេះនៅក្នុងបរ ិស្ថាននិងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យ�ើង
អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យ�ើង។
យ�ើងទាំងអស់គ្នា រស់នៅជាមួយនឹងហានិភ័យ។ ហានិភ័យមួយចំនួនអាចគ្រប់គ្រងបាន
រឯមួ
ី យចំនួនខ្លះទ�ៀតមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ដូចគ្នានឹងការឈប់ជក់បារគ
ី ឺល្អសម្រា
ប់សុខភាពរបស់អ្នក ការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់របស់អ្នកទៅសារធាតុចម្លងដែលផ្ទុក
ជាតិពុល គឺជាវ ិធីល្អមួយក្នុងការការពារខ្លួនអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នក ជាពិសេសទារក
កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភា
 ពពីការប៉ះពាល់
ទៅនឹងសារធាតុចម្លងរោគទាំងនេះ ។
អ្នកអាចញ
ទន្លេ Delaware River Watershed តាមការចូលចិត្តរបស់អ្នក
រី ទ
ី កនៃ
ឹ
ុ ំាត្ព
ឬអ្នកអាចចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងត្រីដែលអ្នកចាប់បាន តាមតម្រូវការចាំបាច់។
ត្អា
រី ចជាផ្នែកមួយនៃរបបអាហារដែលផ្តល់សុខភាពល្អមួយ ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទគួរតែដឹង
ដឹងថាត្រីណាមួយញ
បី ម្អិនវា។ មគ្គុទេសក៍នេះ
ុ ំាទៅមានសុ វត្ថិភាពនិងត�ើធ្វើដូចម្តេចដ�ើម្ច
មានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យអ្នកនេសាទជាមួយព័ត៌មានដ�ើម្ជួ
យ
ធ
�
្វឲ
បី
ើ ្យការសម្រេចចិត្តល�ើ 
ការធ្វើផែនការចម្អិនអាហារ និងស្នើនូវមធ្យោបាយដ�ើម្កា
បី ត់បន្ថយការប៉ះពាល់របស់អ្នក
ទៅសារធាតុចម្លងរោគទៅក្នុងត្។
រី
ការនេសាទត្រីគឺជាវ ិធីល្អបំផុតនៅទឹកទន្លេរបស់យ�ើងនិងបង្កើតការតភ្ជាប់ទៅ
កាន់ពភ
ិ ពធម្មជាតិមួយ។ ហ�យ
ើ វាជាសកម្មភាពយ៉ាងធំសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល។
សូ មប្រើមគ្គុទេសក៍នេះដ�ើម្កាត់
បី បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុចម្លងរោគនិងការ
ពារសុ ខភាពក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

Maya K. van Rossum
ឆ្មាទ
ំ ន្លេ Delaware
i

សេចក្តីដឹងគុណ
មគ្គុទេសក៍នេះជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល�ើមគ្គុទេសក៍ស្តីពី ការបរ ិភោគត្រីពីទន្លេ Delaware
River Watershed ៖ ថាត្រីណាមួយឆ្មា ំទៅមានសុ វត្ថិភាពនិងត�ើធ្វើដូចម្តេចដ�ម
ើ ្ច
បី ម្អិនវា
ជាសេវាប្រឹក្សារ�ៀបចំដោយ Delaware Riverkeeper Network ក្នុងឆ្នាំ 2005។ អ្នកនេសាទ
និងបុគ្គលពីភ្នាកងា
់ រក្នុងស្រុក រដ្ឋនិងក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរ�ៀបចំនិងការទំនាក់ទំនង
សេវាប្រឹក្សាប្រើប្រាស់ត្រីដែលត្រូវបានពិនិត្យនៅក្នុងមគ្គុទេសក៍ឆ្នាំ 2005 ។
សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ Delaware Riverkeeper Network (DRN) ពិនិត្យសេវា
ប្រឹក្សារដ្ឋថ្មីពរី ដ្ឋ Delaware River Watershed Delaware នៃ New York, New Jersey,
Pennsylvania, និង Delaware ក៏ដូចជា U.S. EPA និង U.S. FDA។ យ�ើងបានប្រមូល
ព័ត៌មានថ្មីដ�ម
ើ ្ បីធ្ប
ើវ ច្ចុប្បន្នភាពមគ្គុទេសក៍ ឆ្នាំ 2005 របស់យ�ង
ើ និងបង្ហាញសេវាប្រឹក្សាការ
ពារសម្រាប់អ្នកនេសាទនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
បកប្រែជាភាសាវ�ៀតណាម និងខ្មែរ (កម្ពុជា) រ�ៀបចំដោយ Nationalities Services
Center។

អ្នកដក
ឹ នាំគាំទ្រត្រូវបានផ្តល់ដោយ William Penn Foundation។

រូបថត & រូបបង្ហាញ

គ្របមុខ - P. Goodman
ទំពរ័ សងខាង i - រូបថត, T. Carluccio
ទំពរ័ i - រូបថត, K. Black
ទំពរ័ iv - ផែនទ,ី Delaware River Basin Commission
ទំពរ័ 1 - រូបថត, T. Carluccio
ទំពរ័ 5 - រូបបង្ហាញ, P. Tran
ទំពរ័ 6 - រូបបង្ហាញ, P. Tran
ទំពរ័ 8 - រូបបង្ហាញ, Alabama Fish Consumption Advisories 2019
ទំពរ័ 14 - រូបថត, ckaras, Pixabay
ទំពរ័ 15 - top photo, A. Nguyen, bottom photo, R. Wood
ទំពរ័ 19 - ធ្វើចលនាតាមទ្រនិចនាឡិកាពីឆ្វេងជ្រុងខាងល�ើ, W. Selopouchin, F. Stine, V.
Burnett, DRN staff photo
ទំពរ័ 21 - រូបថត, E. Rodgers
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ផែនទី Delaware River Watershed

iv

រប�ៀបរ�ៀបចំមគ្គុទេសក៍នេះ

Delaware Riverkeeper Network (DRN) បានពិនិត្យសេវាប្រឹក្សារដ្ឋថព
្មី ីបណ្តា រដ្ឋ
Delaware River Watershed ដូចជារដ្ឋ New York, New Jersey, Pennsylvania, និង
Delaware ដ�ម
ើ ្ បីប្រមូលព័ត៌មានដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។ ការពិនិត្យរបស់
យ�ើងបានផ្តោតល�ើសេវាប្រឹក្សាសម្រាប់ត្រី sportfish (ត្រីដែលអ្នកចាប់) និងគ្រុំយកពីផ្លូវទឹ
កក្នុងតំបន់។

មានមនុស្សជាច្រើនជ�ឿថាអ្នកអាចប្រាប់បានប្រសិនប�ើត្រីគឺមានសុ វត្ថិភាពក្នុងការ
បរ ិភោគដោយសាររូបរាងរបស់វាឬដោយក្លិនឬរសជាតិរបស់វា។ នេះគឺជាការមិនពិតទេ។

កំណត់វត្តមាននៃសារធាតុចម្លងរោគនៅក្នុងត្និ
 ្យ
រី ងខ្យង ជាដំណ�ើរការមួយដែលតម្រូវឲ
មានឧបករណ៍ស្មុគ្រស្មាញ។ ដ�ើម្ បីបង្ើត
ក ជាសេវាប្រឹក្សារបស់ពួកគេ បណ្តា រដ្ឋអាចប្រៀប
ធ�ៀបកម្រិតសារធាតុចម្លងរោគនៅក្នុងត្ទរី ៅនង
ឹ ដែនកំណត់ដែលបានអនុម័តដោយ
ក្រសួ ងចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរ ិក (FDA) សម្រាប់ត្រីពាណិជ្ជកម្មឬពួកគេ
អាចធ្វកា
ើ រវាយតម្លៃដោយផ្អែកល�ើវ ិធីសាស្រ្តហានិភ័យនៃការអភវិ ឌ្ឍនៅខាងក្នុង ឬនៅល�ើ
វ ិធីសាស្រ្តដែលបង្កើតឡ�ើងដោយទីភ្នាកងា
់ រការពារបរ ិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរ ិក (EPA) ។
សេវាប្រឹក្សាប្រប្រា
ស់
ត
្
អា
ចគ
ព
ញ្
ហា
ស

ុ ខភាពស្មុគស្មាញ សារធាតុចម្លងរោគ
ើ
រី
ិត ីប
ត្រីនិងតួនាទីសំខាន់ របស់ត្រីកនុ ង
្ របបអាហារដែលមានសុ ខភាពល្អ។
•

New York បានប្រៀបធ�ៀបកម្រិតសារធាតុចម្លងរោគទៅនង
់ រទីផ្សារ FDA
ឹ ស្តងដា
និងចាត់ទុកកត្តាទាំងនេះជាហានិភ័យយ៉ាងធំដល់សុខភាព។

•

រដ្ឋ Pennsylvania ប្រវើ ិធីវាយតម្លៃហានិភ័យ EPA សម្រាប់បារតនិងកម្រិតវធានការ
ិ
FDA ចំពោះសារធាតុចម្លងរោគផ្សេងទ�ៀត។ សេវាប្រឹក្សារដ្ឋ Pennsylvania
ត្រូវបានផ្អែកល�ើត្ដែល
បានលាងសម្អាត និងចម្អិនហ�យ
រី
ើ (សូ មម�ល
ើ
ការលាងសម្អាតត្រីដ�ម
ើ ្កា
បី ត់បន្ថយហានិភ័យ) ។

•

រដ្ឋ Delaware និង New Jersey ប្រើវ ិធីសាស្រ្តការវាយតម្លៃហានិភ័យ EPA ។

នៅពេលយ�ង
ើ បានរកឃ�ញ
ើ ភាពខុសគ្នា រវាងសេវាប្រឹក្សារដ្ឋ សម្រាប់ផ្លូវទក
ឹ ដូច
បានបែងចែក យ�ើងបានបញ្ចូលអនុសាសន៍តឹងរ៉ងបន្ថែ
មទ�ៀតដ�ើម្កា
ឹ
បី រការពារអ្នកនេសាទ
និងក្រុមគ្រួសារ របស់ពួកគេ។
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ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរដ្ឋ

មគ្គុទេសក៍នេះត្រូវបានចងក្រងពព
ី ័ត៌មាន ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងសេវាប្រឹក្សាត្ច
រី ុងក្រោយ
នេះសម្រាប់រដ្ឋ Delaware River Watershed ។ ដ�ើម្ព
ច្ចុប្បន្នភាពសេវាប្រឹក្សា
បី ិនិត្យម�លប
ើ
ទាំងនេះ សូ មប្រទ
នា
ំ
ក់
ទ
ំនងផ្សេងទ�ៀតដូ
ច
ខាងក្រោម។
ើ
រដ្ឋ Delaware
សេវាប្រឹក្សាប្រើប្រាស់ត្រីទន ្ Delaware - PDF
http://bit.ly/DE2018FishConsumption
ក្រសួ ងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរ ិស្ថានខាងផ្នែកនេសាទ៖ 302-739-9914
ក្រសួ ងសុ ខាភបា
ិ លនិងសេវាសង្គម ផ្នែកសុ ខភាពសាធារណៈ
302-744-4700

រដ្ឋ New Jersey
រកត្រីដោយឆ្លាតវៃ បរ ិភោគដោយឆ្លាតវៃ 2020 - PDF
http://bit.ly/NJ2020FishConsumption
ក្រសួ ងការពារបរ ិស្ថាន ផ្នែកវ ិទ្យាសាស្រ្តនិងស្រាវជ្រាវ៖ 609-984-6070
ក្រសួ ងសុ ខាភបា
ិ លរដ្ឋ New Jersey
609-826-4935

រដ្ឋ New York
ដំបូន្មានសុ ខភាពនៅល�ើការបរ ិភោគត្រី Sportfish និងហ្គេម - ជា PDF
https://www.health.ny.gov/publications/2800.pdf
ក្រសួ ងអភរិ ក្សបរ ិស្ថាន
ទូរស័ព្ទ៖ 518-402-8924 | អ៊ីម៉ែល៖ fwfish@dec.ny.gov
ក្រសួ ងសុ ខាភបា
ិ ល
ទូរស័ព្ទ៖ 518-402-7800 ឬ 800-458-1158 | អ៊ីម៉ែល៖ BTSA@health.ny.gov
រដ្ឋ Pennsylvania
សេវាប្រឹក្សាសុ ខភាពសាធារណៈរដ្ឋ Pennsylvania៖ ការប្រើប្រាស់ត្រី ឆ្នាំ 2020 - ជា PDF
http://bit.ly/PA2020FishConsumption
ក្រសួ ងការពារបរ ិស្ថាន
717-787-9637 | វ៉ិបសាយថ៍៖ www.dep.pa.gov
ក្រសួ ងសុ ខាភបា
ិ ល
717-787-3550 | វ៉ិបសាយថ៍៖ www.health.pa.gov
គណៈកម្មការត្រីនិងទូក
814-359-5147 | វ៉ិបសាយថ៍៖ www.fishandboat.com
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សទ្ទានុក្រម

សារធាតុចម្លងរោគ៖ អ្វីមយ
ួ ដែលថាការឆ្លងមេរោគឬការបំពុល ឬការធ្វឲ
ើ ្យគ្មានសមត្ថភាព
សម្រាប់ការប្រើប្រាស់។
ការបង្ហូរទក
ឹ ៖ តំបន់ដីនេះបានបញ្ចេ ញដោយលំហូរទក
ឹ ជាក់លាក់និងដៃរបស់វា។
ក៏សំដៅទៅដល់ចំណុចប្រសព្វទឹកឬអាងស្តុកទឹកផងដែរ។

ការវាយតម្លៃហានិភ័យ៖ ដំណ�ើរការមួយដែលបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សបានប៉ះ
ពាល់លទ្ធភាពដែលថាអាចមានផលប៉ះពាល់សុខភាព។
ក្លរដាន៖ សារធាតុគម
ួ ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកពឆ្
ី ម
ី យ
ី នាំ 1948 ដល់ឆ្នាំ 1988
ប្រើជាថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិតល�
្
ើ ដំណាំកសិកម្មនិងសួ នច្បារមួយនិងជាថ្នាំំលាប់សត្វកណ្ដ ៀរ
នៅល�ើអគារនិងផ្ទះ។ សហរដ្ឋអាមេរ ិកហាមឃាត់ការប្រប្រា
្ នាំ 1988
ើ ស់ក្លដានទាំងអស់កនុ ងឆ្
ប៉ុន្តែកាកសំណល់អាចនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងអគារនិងដី។
ខ្យងខ្ចៅ៖ សត្វសត្វឥតឆ្ង
អឹ ខ្នងទក
ឹ មានសំបកមួយ ហ�យ
ើ រស់នៅក្នុងសំបក។
ពាក្យនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេចក្ដីយោងទៅ សិប្ជា
បិ តិអាចបរ ិភោគ និងសត្តវន្តជាតិ។
ចំណុចប្រសព្វទក
ួ និងដៃរបស់វា។
ឹ ៖ តំបន់ដីនេះបានបញ្ចេ ញដោយអូរជាក់លាក់មយ
សំដៅដល់ថាជាលូ ឬអាងទឹក។

ចំណែកអាហារ៖ ក្នុងចំណោមរដ្ឋមានទន្លេប្រសព្វ Delaware សេវាប្រឹក្សាបរ ិយាយពី
អាហារមួយពេលមនុស្សម្នាក់ 150 ផោនខណៈដែល 6 អោនត្រីឆ្អិនឬ 8 អោនត្រីឆៅ។
សម្រាប់ក្មេង អាហារមយ
ួ ត្រូវបា
 នចាត់ទុក 2 អោនត្ឆ
រី ្អិនឬ 3 អោនត្ឆរី ៅ ។
ថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិត
្ ៖ សារធាតុគីមតី ្រូវបានគេប្រើដ�ើម្ស
្ ស្មៅ ផ្ សិត
បី ម្លាប់សត្វលអិត
សត្វកកេរឬសារាយ។

DDT៖ ថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិត
្ ជាតិក្លរ ីត ប្រើយ៉ាងទូលំ ទូលាយនៅល�ើដំណាំកសិកម្មនិងដ�ើម្ បី
គ្រប់គ្រងសត្វលអិតប
្ ង្ករជំងឺដូចជាថាការអនុវត្តជំងឺគ្រុនចាញ់ និងជំងឺគ្រុន។ ជាតិពុលរុរ៉ៃ
ំា នេះ
និងសមាសធាតុពាក់ព័ន្ធរ បស់វាត្រូវបា
 នហាមឃាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកកនុ ងឆ្
្ នាំ 1972
ប�ទោ
ះបីជាវាត្រូ
វ
បានប្រ
ន
ៅតែ
មាននៅក្
ងប្រទេស
ម
យ
ួ

ច
ំនួ
នផ្សេ
ងទ�ៀត។
ើ
ើ
នុ
Dieldrin៖ សារធាតុគីមម
ួ ត្រូវបានហាមឃាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកកនុ ងឆ្
្ នាំ 1987 ។
ី យ
ថ្នាំសម្លាប់សត្វកត៏ ្រូវបានគេប្រជា
ថ្នាំសម្លាប់
ស
ត្វ
ល
្
ងថ្នាំសម្លាប់
ស
ត្វ
កណ្ដ ៀរ។
ើ
អិតនិ

ឌីអុកស៊ីន៖ ក្រុមថ្នាំពុលសារធាតុគីមព
ំា អាចបង្កើតបានក្នុងអំឡុងពេលដំណ�ើរការ
ី ុលរុរ៉ៃ
ធ្វឲ
្យមានពណ
៌
ស

ក្លរ
ន
ៅឯរោងចក្រកិនឲ្យម៉ត់
និងក្រដាសហ�យ
ើ
ីន
ើ ក្នុងអំឡុងពេលផលិតក្ល
រ ីនដោយ កាកសំ ណល់និងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកផឹក។ ឌីអុកសាំស៊ីន ត្រូវបានចេញទៅ
ក្នុងខ្យល់នៅក្នុងការបំភាយឧស្ម័នពីកាកសំណល់រងក្
ឹ នុ ងក្រុងនិងការដុតរបស់ឧស្សាហកម្ម។
ក្រពេញរ ំលាយអាហារសត្វ៖ គេស្គាល់ជាទូទៅថាជាមូតាក ថ្លើមបង្កង ថ្លើមឬក្រពេញ
បៃតង។ ក្រពេញរ ំលាយអាហារសត្វ ជាក្រពេញបៃតងល�ឿងនៅក្រោមស្រកីសត្តវន្តជាតិ។
ធាតុបង្ករជំងឺមហារ ីក៖ អ្វីមយ
ួ ដែលជាបង្ករជាជំងឺមហារ ីក។

ធាតុ PCBs ឬសារធាតុសររាង្គ
ី មានក្រុមផេនីលដែលមានធាតុពុលកនុ ្ងបរ ិស្ថាន
(polychlorinated biphenyls)៖ ក្រុមសារធាតុគីមីរុរ៉ៃដែល
ំា
ត្រូវបានប្រើជាថ្នាំស្អំ
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កម្តៅនិងប្រេងរ ំអិលនៅក្នុងឧបករណ៍ត្រង់ស្វូ និងឧបករណ៍អគ្ស
គិ នីដទៃទ�ៀត
ដោយសារតែការ PCBs ផ្សេងទ�ៀតមិនបានដុតយ៉ាងងាយស្រួល និងអ៊ីសូឡង់ល្អ។ PCBs
គ្មានក្លិនឬរសជាតិ។ គ្មានប្រភពធម្មជាតិ PCBs ត្រូវបានស្គាល់ឡ�យ
ើ ។ សហរដ្ឋអា
មេរ ិកបានហាមឃាត់ការផលិត PCBs ក្នុងឆ្នាំ 1977 ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមាន ការប្រើប្រាស់នៅ
ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំ លាក់លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកនិងនៅជុំវញព
ភ
ិ
ិ ពលោក។
ធាតុ PFAS ឬសារធាតុ Perfluoroalkyl និង polyfluoroalkyl៖ ក៏អាចហៅថាសមាសធាតុ
PFCs ឬ Perfluorinated ក្រុមសារធាតុគម
ី ីដែលមនុស្សបង្កើតឡ�ង
ើ
ប្រើនៅក្នុងសម្ភារៈផ្ទះបាយ ធន់នឹងស្នា មប្រឡាក់ក្រណាត់ ការវេចខ្ចបម
់ ្ហូបអាហារ
និង ហ្វូមពន្លត់អគ្គិភយ
័ ។ PFAS ត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងព
 ិការភាពពីកំណ�ើត
ការរ ំខានដល់អរ័ ម៉ូន និងបង្កន
មួយចំនួន
ើ ហានិភ័យជំងម
ឺ ហារ ីក។ ទោះបីជារដ្ឋាភបាល
ិ
បានចាប់ផ្តើមគ្រប់គ្រង PFAS, ការប្រើប្រាស់របស់ពួកវានៅតែរ ីករាលដាល។
ពុល៖ គុណភាពនៃការពុលឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវ ិតរុក្ខជាតិឬសត្វ។ កម្រិត
អ្វីមយ
ួ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ឬពុល សំដៅដល់ការពុលរបស់វា។

័
បុគ្គលមានហានិភ័យខ្ពស់៖ ស្ត្រីសថិ ្តកនុ ងវ
្ យកំពុ
ងសម្រាលកូន ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
ម្តា យថែទាំទារក និងកុមារអាយុក្រោម 15 ឆ្នាំ។
បារត៖ ធាតុក�ើតឡ�ើងពីធម្មជាតិដែលអាចបញ្ចូលខ្យល់ពីរុករករ៉ែ
ការដុតធ្យូងថ្មនិងកាកសំ ណល់និងពីរោងចក្រកម្មសាល។

មាត់ទន្លេ៖ ទន្លេរ ស្ទឹងព្រែក ឆ្នេរនិងទំនាបបឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយការឡ�ើងចុះ
នៃទឹកសាប ប្រសព្វនិងលាយជាមយ
ួ នឹងទឹកអំបិល។ មាត់ទន្លេអាចមានទឹកសាប
ទកប្រៃបន្ដិ
ចៗនិងតំបន់
ទ
ក
អំបិល។
ឹ
ឹ

មរី ិក៖ គីមីរុរ៉ៃធ
ំា ្វើដោយមនុស្ស ប្រើជាថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិត
្ នៅល�ើដ�ើមក្រូច និងថ្នាំជក់
និងបានបន្ថែមថ្នាំលាបនិងប្លា ស្ទិកជាអណ្តាតភ្លង
ើ មួយ។ ការប្រើប្រាស់ឬការផលិត មរី ិក
ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរ ិកឆ្នាំ 1978 ។

សត្វទឹកមានសំបករង៖
ឹ សត្វសត្វឥតឆ្អឹងខ្នងមួយទឹកជាមួយនឹងរាងកាយសន្លាក់និងផ្នែក
និងអវយវៈនិងសែលដូចកា
 រ exoskeleton ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាបង្កង បង្គានិងក្តា ម។
សារធាតុអាសេនិច៖ ធាតុក�ើតឡ�ើងពីធម្មជាតិដែលជាធម្មតាត្រូវបានរកឃ�ើញនៅក្នុង
បរ ិស្ថានរួមបញ្ចូលគ្នា ជាមួយធាតុផ្សេងទ�ៀតដូចជាការអុកស៊ីសែន ក្លរ ីន និងស្ពាន់ធ័រ។
ទម្រង់ផ្សំត្រូវបានប្រនើ ៅក្នុងការប្រនើ ៅក្នុងការថែរក្សាឈ�និ
្
ើ ងថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិត
ជាពិសេសនៅល�ើរុក្ខជាតិកប្បាស។

សេវាប្រឹក្សាអំពកា
់ ររដ្ឋនិងស
ី របរ ិភោគត្៖
រី គោលការណ៍ណែនាំបានរ�ៀបចំដោយទីភ្នាកងា
ហព័ន្ធដ�ើម្ជ
បី ួយ�ប្រជាជនធ្វើផែនកាថាត�ើត្រីប្រភេទណាត្រូវអភរិ ក្ស និងត្រីប្រភេទណាត្រូវ
នេសាទសម្រាប់ញ
ណ្
ណា ។
ិ
ុ ំាញឹកញាប់ និងក្នុងបរមាណប៉ុ
សែសង្វាក់អាហារ៖ ផ្លូវនៃអាហារពីអ្នកផលិតដែលបានផ្ដល់ (ឧ. សារាយឬរុក្ខជាតិ)
ទៅកាន់អ្នកប្រប្រា
ើ ស់ម្នាក់ (ឧ. ត្)រី ។

រ ី Finfish៖ ពាក្យនេះត្រូវបានប្រើដ�ើម្ បីបែងចែករវាងត្រីពិតនិងពពួកខ្ចៅខ្យងបង្កងសមុទ្រ
ម្យ៉ាងគ្មានដង្គាប ជំពុលទក
ឹ ។ល។ ត្ព
រី ិតជាត្មា
រី នឈាមត្រជាក់ មានឆ្ង
អឹ ខ្នង និងអវយវៈ
មូលដ្ឋានបង្ហាញដោយព្រុយ។
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សារធាតុចម្លងរោគនៅក្នុងត្រីនិងខ្យងខ្ចៅ

ការចម្លងរោគពុលដូចជាបារត PCBs ថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិត
្ chlorinated (chlordane និង
DDT) ឌីអុកស៊ីននិង PFAS មានវត្តមាននៅក្នុងបរ ិស្ថានរបស់យ�ើង។ មួយចំនួននៃសារធា
តុចម្លងរោគទាំងនេះ ត្រូវបានបង្កតឡ�
ង
្ ឬសារធាតុ
ើ
ើ ដំបូងសំ រាប់ប្រជា
ើ ថ្នាំសម្លាប់សត្វលអិត
ប្រើដ�ើម្ព
វ ្យសមា្ភរៈដែលសារធាតុគីមីទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តធន់នឹង
បី ន្យឺតភ្លង
ើ ឬដ�ើម្ បីធ្ើឲ
ទក
ប្រេងនិងខ្លា
ញ់
កា
ន់
តែច្រ
ន
យចេត
ើ
ឹ
ើ ។ សារធាតុចម្លងរោគមួយចំនួនត្រូវបានបង្កតដោ
នា។ ផ្សេងទ�ៀតគឺដោយការផលិតផលក្នុងដំណ�ើរការឧស្សាហកម្ម ឬការសាយភាយក្នុងអំ
ឡុងការដុតធ្យូងឬកាកសំ ណល់ផ្សេងទ�ៀត។
ទោះបីជាមានការរតបន្តឹងឬការដាក់
ទណ្ឌកម្មល�ើការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេកដោ
៏ យ
ឹ
សារធាតុចម្លងរោគទាំងនេះបន្តដ�ម
្
ច
ូ
លនិ
ងផ្
លា
ស់
ទ
តា
មរយៈសង្វាក់
ម
្ហូបអាហារ។
ើ បី
ី

សារធាតុចម្លងរោគជាច្រើនថយចុះយឺតណាស់។ ឧទាហរណ៍ ក្លដាន អាចនៅក្នុង
ដីអស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំមកហ�ើយ។ PFAS ពេលខ្លះត្រូវបានសំដៅដល់ «សារធាតុគីមី
ជាអចិន្ត្រៃយ»៍ ដោយសារតែភាពធន់ខ្លាំងរបស់វា។ ប�ើទោះបីជាទម្រង់របស់វា អាចត្រូវបាន
ផ្លាស់ប្តូ រក៏ដោយ សារធាតុអាសេនិចមិនអាចត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងបរ ិស្ថាន។

ការប្រមូលផ្តុំជាតិពុលនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ

ជាតិពុលនៅក្នុងកំទេចកំណនិងនៅក្នុងទក
ឹ អាចត្រូវបានស្រូបយកដោយប្លង់
តុង និង ភាវរស់ដទៃទ�ៀតដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងដ�ើមនៃខ្សែសង្វាក់អាហារ។ នៅ
ដំណាក់កាលនីមួយៗនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ ដោយសារភាវរស់ដែលតូចជាង
ត្រូវបានសុំដោយភាវរស់ដែលធំជាង ជាតិពុលបានក�ើនឡ�ើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកវា
្រើ
នឡ�ង
ជាងនិងចាស់ជាងអាចមានសារធាតុគម
ើ ។ ហេតុនេះហ�យ
ើ ត្ដែលធំ
រី
ី នី ៅក្នុងរាង
កាយរបស់ពួកវាច្រើនជាងត្រីដែលតូចជាងនិងក្មេងជាង។
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ច្រកផ្លូវទឹកដែលផ្ទុកសារធាតុចម្លងរោគហូរចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹករបស់យ�ើង

សារធាតុចម្លងដែលផ្ទុកជាតិពុលមួយចំនួនបានធ្វដ
ិ
ើ ំណ�ើរចម្ងា យឆ្ងាយ ស្ទើរតែជុវំ ញ
ពិភពលោក។ ភាគច្រើនមិនបានបំបែកនៅក្នុងទឹក។ ផ្ទុយទៅវញពួ
កវាសារធាតុទាំងនេះ
ិ
ស្អិតជាប់បំណែកតូចៗរបស់ដី និងស៊ីដែលសររាង្គតូ
ចៗដែលរស់នៅក្នុងដី និងទក
ី
ឹ ។
រូបបង្ហាញខាងក្រោម បង្ហាញផ្លូវមួយចំនួនដែលសារធាតុដែលផ្ទុកជាតិពុលត្រូវបានស៊ីខ្សែច
ង្វាក់នៃការចញ
ិ ្ចឹ មជវី ិតដោយស៊ី សាច់តគ្នា ជាអាហារ ។
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កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នឹងជាតិពុល
សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន ការបរ ិភោគ sportfish និងខ្យងខ្ចៅ ជាប្រភពសំ ខាន់
នៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុមេទីល - បារត (methylmercury), PCBs,ថ្នាំសម្លាប់
សត្វលអិតដែល
្
មានលាយជាតិក្លរ ីន (ក្លដាន និងDDT) និងឌីអុកស៊ីនប៉ុន្តែអ្នកអាចបន្ថយហា
និភ័យ នៃការប៉ះពាល់របស់អ្នកទៅសារធាតុចម្លងដែលផ្ទុកជាតិពុលនេះ៖
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

សូ មអនុវត្តតាមសេវាប្រឹក្សាសម្រាប់ទឹកដែលអ្នកនេសាទ។

ប�អា
ើ ការនេសាទត្រី sportfish ទក
ើ ចធ្វបា
ើ ន សូ មជ្រស
ឹ សាបនៅក្នុងទក
ឹ ជាកន្លែង
ដែលត្រូវបានគេធ្វើតេស្តសម្រាប់សារធាតុចម្លងរោគនោះទេ ប៉ុន្តែគ្មានសេវាប្រឹក្សា
ជាក់លាក់នៅកន្លែងនោះទេ។
ទុកតែត្រីម�លទ
ខភាពល្អ
ើ
ើ ៅរស់រវ�កនិងមានសុ

បរ ិភោគត្រីដែលមានទំហំតូចដរាបណាវាគឺជាប្រវែងខ្លួនតាមច្បាប់តម្រូវ។

ត្អា
រី យុច្រន
ើ (ត្ធំ
រី ) អាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារពួកវាមានពេលវេលាបន្ថែម
ទ�ៀតដ�ើម្ បីបង្ើន
ក ការចម្លងរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកវា។
ទទួលទានត្ទ
រី ំហំតូច និងបរ ិភោគអាហារត្តិ
រី ចជាងមុន។
បរ ិភោគត្រីច្រើនប្រភេទ។

សម្អាត និងចម្អិនត្រីកនុ ងលក្ខ
្
ណៈមួយ ជួយ�កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅនឹង PCBs
និងសររាង្គបង្ករោគផ្សេងទ�ៀត។
ត្រីមានជាតិខ្លា ញ់ មានសាច់ច្រើនទ�ៀតដូចជាត្រី
ី
ត្រីឆ្លាំង (មិនរួមបញ្ចូលការចិញ្ចឹមក្នុងកសិដ្ឋាន) ត្រី bluefish និងមានការចម្លងទាប
ប្រមូល PCBs និង ក្លដានច្រើន ដោយសារតែការចម្លងរោគទាំង
នេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងខ្លា ញ់ ។
កន្លែងយកត្ចេ
រី ញពទ
ី ក
ឹ ជាកន្លែងដែលមានការព្រមាន។ ប្រសិនប�ើមានការ
ណែនាំអនុញ្ញាតឲ្យ អាហារ ៤ ដង ក្នុងមួយខែ កុំបរ ិភោគអាហារ
៤ ដង ទាំងអស់នៅក្នុងសប្តាហ៍ដូចគ្នា ។ នេះគជា
ឺ សារៈសំ ខាន់
ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារ។

ស្ត្រីមានអាយុកំពុងសម្រាលកូន ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ម្តា យថែទាំនិងកុមារអាយុក្រោម
15 ប្រហែលជាចង់ជ�ៀសវាងការបរ ិភោគត្រីណាមួយសង្ស័យថាកំពុងត្រូវបានច
ម្លងរោគ។
អ្នកនេសាទដែលចង់រ ីករាយជាមួយនឹងភាពសប្បាយរ ីករាយនៃការនេសាទ
ប៉ុន្តែអ្នកមានបំណងចង់បំបាត់ហានិភ័យខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការបរ ិភោគត្រី sportfish
ចម្លងរោគ ប្រហែលជាចង់ពិចារណាល�ើការនេសាទបែប «ការចាប់និងលែងត្»រី ។

7

ការបង្កើតជាពុលនៅក្នុងត្រី Sportfish និងខ្យងខ្ចៅ

សូ ម្ បីតែនៅពេលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទកក
្
មាណតូ
ចខ្លាំងក៏ដោយ
ឹ នុ ងបរ
ិ
សារធាតុគីមម
ួ ចំនួនអាចប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងជាលិកាត្រី ព្រោះត្រីស្រូបយក
ី យ
ការចម្លងរោគពទ
ី កនិ
ឹ ងដីល្បាប់និងពអា
ី ហារដែលពួកវាបរ ិភោគបាន។
ចំនួនប្រមូលផ្តុំត្រីចម្លងរោគ អាស្រ័យល�ើពូជ ទំហំ អាយុនិងភេទនិងតំបន់កា
រចញ
ិ ្ចឹ មត្។
រី
និយាយជាទូទៅ ត្ចា
រី ស់មានទំហំធំ បង្កើនការចម្លងរោគកាន់តែច្រន
ើ ។

ប្រភព៖ សេវាប្រឹក្សាប្រើប្រាស់ត្,រី n.d., ក្រសួ ងធនធានធម្មជាតិនិងគ្រប់គ្រង
ប រ ិស្ថាន Delaware, https://dnrec.alpha.delaware.gov/fish-wildlife/fishing/
consumption-advisories/
ជាតិពុលក�ើក�ើននៅក្នុងត្រីខុសៗគ្នា ។

បារតប្រមូលនៅក្នុងសាច់ដុំត្រី (ជាផ្នែកមួយដែលអ្នកបរ ិភោគ)ជំនួសឲ្យជាតិខ្លា ញ់
ឬស្បែកនិងមិនអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការលាងសម្អាតឬការចម្អិនឡ�ើយ។
មធ្យោបាយតែមួយគត់ដ�ើម្កាត់
បី បន្ថយការទទួលទានរបស់អ្នកពកា
ី រចាប់យកជាតិបារត
គឺត្រូវកាត់បន្ថយចំនួន ត្រីកខ្វកដែល
់
អ្នកបរ ិភោគ។
PFAS សំបូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលត្រូវបានគេរកឃ�ញ
ើ
ើ នៅក្នុងឈាម ថ្លម
ខួរក្បាលនិងសាច់ដុំរបស់ត្រី។ ដូចជាជាមួយនឹងបារតដែលជាវ ិធីតែមួយគត់ដ�ើម្កា
បី ត់
បន្ថយការប៉ះពាល់របស់អ្នកទៅល�ើ PFAS ពផ
លនេសាទរបស់
អ
្នកគ
ដ�
ម
្
កា
ត់
បន្ថ
យ
ី
ឺ ើ បី
ចំនួននៃត្រីកខ្វកដែល
់
អ្នកបរ ិភោគ។

PCBs និងសររាង្គ
៊ ស៊ីន មរី ិក DDT ក្លដាន និងធាតុ dieldrin
ី ចម្លងរោគដូចឌអ
ី ុក
ឡ�ើងនៅក្នុងស្រទាប់ខ្លា ញ់ របស់ត្រីហ�ើយក្រោមស្បែក។ ដោយយកចេញស្បែកនិ
ងជាតិខ្លា ញ់ មុនពេលចម្អិនអាហារ អ្នកអាចកាត់បន្ថយកម្រិតនៃសារធាតុគម
ី ីទាំងនេះ។
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ការលាងសម្អាតត្រី

រក្សាត្នរី ៅល�ើទកកក
ឬទូទកកក
នៅក្រោម 45 ° F រហូតដល់ការសម្អាតនិងច្រៀក។ បន្ទាប់
ឹ
ឹ
មករក្សាទូទឹកកករហូតដល់ការចម្អិនត្រី។
ធ្វតា
ើ មការអនុវត្តន៍អនាម័យល្អ។ បាក់តេរ ី មេរោគឬពពួកប៉ារ៉ា ស៊ីតអាចមាននៅក្នុងឬ
នៅល�ើត្រី។ ដៃ ចានឆ្នាំងក្នុងផ្ទះបាយ និងផ្ទៃរាបស្មើនៃកន្លែងរ�ៀបចំអាហារគួរតែត្រូវបាន
លាងមុននិងបន្ទាប់ពីធ្វតើ ្ឆរី ៅរួច។
ពាក់ស្រោមដៃការពារនៅពេលធ្វើត្រីណាមួយ។

យកពោះវ�ៀននិងសររាង្គ
ី ខាងក្នុងបានឆាប់តាមដែលអ្នកមានបរ ិក្ខា រសមស្រប។ ត្រូវ
ប្រុងប្រយ័ត្ន កុំចោះសររាង្គ
ី ខាងក្នុង។ ជ�ៀសវាងប៉ះពោះវ�ៀនត្។
រី បោះបង់របស់ទាំងនេះ។
កុំញ
ុ ំា។
ជ�ៀសវាងកាន់ដោយផ្ទាល់ឬធ្វតើ ្នរី ៅពេលអ្នកមុត ឬដំបៅនៅល�ើដៃរបស់អ្នក។
ការត្រាំត្រីឬខ្យងខ្ចៅ នឹងមិនសម្អាតមេរោគឡ�ើយ។

ការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅនង
ឹ PCBs

ដ�ើម្ស
បី ម្អាតត្រីដ�ើម្កា
បី ត់បន្ថយ PCBs និងសររាង្គផ្សេងទ�ៀត៖
ី
•

យកស្បែកទាំងអស់ចេញ។

•

កាត់ចេញចំណែកខ្លា ញ់ ក្បាលពោះតាមខាងក្រោមត្រី។

•
•

កាត់ចោលខ្លា ញ់ ទាំងអស់ខាងល�ើឆ្អឹងខ្នងត្រី។

កាត់រាងអក្សរ V នៅតាមបណ្តោ យបន្ទាត់ជាតិខ្លា ញ់ នៅនៅផ្នែកទាំងសងខាងត្។
រី

ចំណាំពិសេសសម្រាប់ក្តា មនិងបង្កង

កុំបរ ិភោគក្រពេញបៃតង (មូតាក, ថ្លើមបង្កង, ថ្លើមឬក្រពេញរ ំលាយអាហារសត្វ) នៅក្នុង
ផ្នែករាងកាយក្តា មនិងបង្កង។ ជាលិកានេះត្រូវបានរកឃ�ញ
ើ ថាមានកម្រិតខ្ពស់នៃការចម្លង
រោគ, រួមបញ្ចូលទាំង PCBs និងលោហៈធ្ងន់។
ដ�ើម្ បីធ្ើក្តា
វ មនិងបង្កង៖
•
•
•
•

យកប្រម៉ាត់មុនពេលចម្អិនអាហារ។
កុំបរ ិភោគប្រម៉ាត់។

កុំប្រទ
្ ឬប្រម៉ាត់ជាទកជ្រលក
ឬ
់ ស៊ុប។
ើ កឆ
ឹ អិន
ឹ

បន្ទាប់ពីការចម្អិនអាហារ ជះទឹកឆអិនចោល
្
។
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គោលការណ៍ណែនាំធ្វើម្ហូប

សូ មធ្វតា
ើ មការលាងសម្អាតនិងទស
ិ ដៅចម្អិនអាហារទាំងនេះ៖
•
•
•
•
•
•

កុំបរ ិភោគត្រី ឬអាហារសមុទ្រឆៅ។

ការចម្អិន ឬត្រាំត្រី មិនអាចលុ បបំបាត់ការចម្លងរោគទេ តែកម្តៅពីការចម្អិនអាហា
រធ្វឲ
្
។
ើ ្យរលាយជាតិខ្លា ញ់ កនុ ងត្
រី
អាំង, ដុត, ឬឆ្អើរត្រីមានស្បែកនៅល�ើធ្នើរមួយ ដូច្នេះជាតិខ្លា ញ់ នឹងស្រកចេញ។

កុំយកតំណក់ណាមួយឲ្យសោះ។ កុំប្រតំ
ើ ណក់សម្រាប់ការចម្អិនអាហារផ្សេង ឬ
ធ្វើទឹកជ្រលកឬ
់ ទឹកស្រូបអាហារ។
ត�ក
ើ ុំច�ៀនខ្ទះឬច�ៀនស្ងួត ជ�ៀសវាងបោកឬលាបដោយសារពួក
វាមានខ្លា ញ់ រាវកាន់ដែលថាអាចមា
 នការចម្លងរោគ។
ចម្អិនគ្រឿងសមុទ្រ នៅសីតុណ្
ហា ភាពផ្ទៃក្នុង 145°F ។

ក្រសួ ងសុ ខាភបា

ិ លរដ្ឋញូវយ៉ក បានព្រមានថាត្និ
រី ងខ្យងអាចត្រូវឆ្លងបាក់តេរ,ី វរុី សឬ
ពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺ។ បុគ្គលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ អ្នក
មានបញ្ហាភាពស៊ាំ រងទុក្ខពជ
ំា
ងទ�ៀត) អាចមានច្រន
ឺ ម
ើ ឬជំងរ
ឺ ុ រ៉ៃផ្សេ
ី ំងថ្ល
ើ ជាងនេះងាយនង
ឹ ,
និងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ដោយជំងឺឆ្លងទាំងនេះ។ ដូច្នេះអាហារទាំងនេះគួរតែត្រូវ
បានចម្អិនឲ្យបានហ្មត់ចត់មុនពេលបរ ិភោគអាហារ។

សេវាប្រឹក្សាទូទៅ

U.S. EPA បានផ្តល់ដំបូន្មានដល់ស្ត្រីនៅអាយុកំពុងសម្រាលកូន (អាយុប្រហែល 16-49
ឆ្នាំ) មានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះកូនស្ត្រីនោះនិងក្មេងៗ គួរបរ ិភោគត្រីជាច្រើនទ�ៀតដែលមា
នកម្រិតបារតទាបសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សំខាន់កនុ ងការអភ
្
វិ ឌ្ឍនិងសុ ខភាព។
U.S. EPA ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ថាស្ត្រីនិងកុមារញ៉ាំពីរទៅបីដងត្រីនិងខ្យងខុសគ្នា
ជារ�ៀងរាល់សប្តាហ៍។
ក្រសួ ងចំណីអាហារនិងឪសថអាមេរ ិក បានផ្តល់ដំបូន្មានថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬអាច
ក្លា យជាមានផ្ទៃពោះ ម្តា យថែទាំនិងកុមារ មិនគួរបរ ិភោគត្រី ត្រីធូណាភ្នែកធំ (bigeye
tuna) ត្រីស្បៃកាឃីង (king mackerel) ត្រីសមុទ្រម៉ាលីន (marlin) ត្រីសមុទ្រអររ៉េញរ៉ាហ្គី
(orange roughy) ត្រីឆ្លាមត្រីស្វតឌីស (swordfish) ឬត្រីថៃល៍ហ្វីស (tilefish)
(ពីឈូងសមុទ្រម៉ិកស៊ីកឡ�ើយ) ដោយសារតែការចម្លងរោគបារត។
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រប�ៀបប្រើមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ

សេវាប្រឹក្សាបានចេញផ្សាយសម្រាប់ដៃទន្លេ Delaware ត្រូវបានបង្ហាញនៅផ្នែកមគ្គុទេសក៍
នេះដោយមិនគិតពីរដ្ឋមានទន្លេហ�ើយមានចេញអនុសាសន៍ការពារ។

គំនូសតាងសម្រាប់ដៃទន្លេង Delaware អ្នកនឹងរកឃ�ើញតារាងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាសម្រាប់
ព័ត៌មានរដ្ឋទាំងបួននៃទន្លេចំណុចប្រសព្វទឹក Delaware និងផ្លូវទឹករបស់ខ្លួន។
ដ�ើម្ បីប្រើមគ្គុទេសក៍នេះ៖

ជំហានទី 1៖ នៅក្នុងតារាងចាប់ផ្តម
ើ នៅ p. 12, ស្វែងរកឈ្មោះបង
ឹ ដែលអ្នកនេសាទ។
ជំហានទី 2៖ សូ មម�ល
ើ ពូជត្រីអ្វីត្រូវបានដាក់នៅក្នុងសេវាប្រឹក្សា។

ជំហានទី 3៖ ស្វែងយល់ចំនួនត្រីនៃពូជទាំងនេះ ដែលអ្នកអាច
បរ ិភោគបានដោយសុ វត្ថិភាព។

ជំហានទី 4៖ ពិនិត្យគោលការណ៍ណែនាំនៅល�ើទំពរ័
9 និង ទំពរ័ 10 ល�ើរប�ៀបកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់
		ទៅនឹងការចម្លងរោគដែលអាចធ្វើបាន។

បឹង

វសាលភាពភូ
មិ
ិ
សាស្រ្ត

បង
ឹ Beltzville បង
ឹ ទាំងមូល

ពូជ

ដំបូន្មាន

ត្រី
Walleye

អាហារពរី ពេលក្នុងមួយខែ

ការរាប់អាហារ

ក្រសួ ងសុ ខាភបា
ិ លរដ្ឋញូវយ៉ក បានផ្តល់ដំបូន្មានថា អ្នកពិចារណាពីចំនួនសរុបនៃអាហារ
ដែលអ្នកនឹងបរ ិភោគក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំ។
ប្រសិនប�ើត្រីភាគច្រើនដែលអ្នកបរ ិភោគគឺមាននៅក្នុងប្រភេទ «បរ ិភោគមិនល�ើ សពី
1 ពេលមួយសប្តាហ៍» ដែលអ្នកមិនគួរទទួលទានល�ើសពី 52 ពេលក្នុងមួយឆ្នាំ។
ប្រសិនប�ើត្រីភាគច្រើនដែលអ្នកបរ ិភោគគឺមាននៅក្នុងប្រភេទ «បរ ិភោគមិនល�ើ សពី 1
ពេលមួយខែ» ដែលអ្នកមិនគួរទ
 ទួលទានល�ើសព1ី 2 ពេលក្នុងមួយឆ្នាំ។ អ្នកគួរតែដឹងថា
ការញ៉ាំត្រីពីប្រភេទ «ការបរ ិភោគមិនល�ើ សពី 1 ពេលក្នុងមួយខែ» គឺដូចគ្នានឹងបរ ិភោគ
ត្ប
ួ ក្បាលមកពីក្រុម «បរ ិភោគមិនល�ើ សពី 1 ពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍»។
រី ន
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សេវាប្រឹក្សាទន្លេមេ Delaware

សេវាប្រឹក្សាមួយនៅខាងក្រោមសម្រាប់ទន្លេមេ Delaware ត្រូវបានផ្អែកល�ើសេវាប្រឹក្សាប្រើ
ប្រាស់ត្រីរដ្ឋ New Jersey សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ។ សេវាប្រឹក្សាទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហាញក
ម្រិតប្រេកង់អាហារដែលមានមូលដ្ឋានហានិភ័យជំងម
ឺ ហារ ីក 1 ក្នុង 10,000 និង 1
ក្នុង 100,000 ក្នុងមយ
ួ ជីវ ិតពីការញ៉ាំត្រីជាទ�ៀងទាត់នៅក្នុងកម្រិតផ្តល់យោបល់។
សេវាប្រឹក្សានេះមានទនី េះត្រូវបានផ្អែកល�ើការប្រឈមនង
្ យជវី ិត 1 ក្នុង
ឺ ហារ ីកកនុ ងមួ
ឹ ជំងម
100,000។
ហានិភ័យជំងឺមហារ ីក 1 ក្នុង 100,000 ជាហានិភ័យដែលមនុស្សម្នាក់បន្ថែមទ�ៀតនៅក្នុង
ចំនួនប្រជាជនមួយរយពាន់នាក់ ត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងក�ើតជំងឺមហារ ីកពេញមួយជីវ ិតរបស់
គាត់ឬនាង។ ល�ើសពីនេះ ហានិភ័យចំពោះប្រជាជនអាមេរ ិក 1 ក្នុង 3 នាក់នឹងវវត្តទៅជា
ិ
ជំងឺមហារ ីកកនុ ង
្ ជីវ ិតរបស់ពួកគេ (សមាគមជំងឺមហារ ីកអាមេរច)។
ទំនក់ទំនងរដ្ឋ New
ិ
Jersey (សូ មម�ល
ើ ទំពរ័ ទី 2) សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសេវាប្រឹក្សាពីហានិភ័យជំងឺមហារ ីក 1 ក្នុង
10,000 ក្នុងមយ
ួ ជីវ ិត។
ទន្លេមេ Delaware
វសាលភាពភូ
មសា
ិ
ិ ស្រ្ត

ពូជ

NJ/NY/PA ព្រំដែនជាប់ស្ពាន
រុក៉ បាស
Morrisville
អន្ទង់អាមេរច
ិ
NY ព្រំដែនជាប់គំលាតទឹក

ត្បា
រី សមាត់តូច
Walleye
Muskellunge
Channel Catfish
White Sucker

នៅ Milford/Montague

ត្បា
រី សមាត់តូច
Walleye
White Sucker
អន្ទង់អាមេរច
ិ
Channel Catfish
ត្រីបាសមាត់តូច

គម្លាតទឹកទៅ Phillipsburg

Walleye
ត្អ
រី ណ្តែ ងឬត្ឆ្
រី លាំងស
អន្ទង់អាមេរច
ិ

នៅ Phillipsburg/Easton

Channel Catfish
ត្បា
រី សមាត់តូច
White Sucker
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ដំបូន្មាន
ចំនួនប្រជាជនទូទៅ បុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់
អាហារពីរពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយពេលក្នុង
មួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍
អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយពេលក្នុង
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍

អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយសប្តាហ៍
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ

ទន្លេមេ Delaware
វសាលភាពភូ
មសា
ិ
ិ ស្រ្ត

Phillipsburg ទៅ Trenton

ពូជ

ដំបូន្មាន
ចំនួនប្រជាជនទូទៅ បុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់

បាសឆ្នូត (សមុទ្រ)
Channel Catfish
White Sucker
អន្ទង់អាមេរច
ិ

អាហារបួនពេលកនុ ង
្
កុំញ
ុ ំា
មួយឆ្នាំ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ

ត្រីបាសមាត់ធំ

គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

ត្បា
រី សមាត់តូច

នៅ Lambertville

នៅ Trenton
ទៅ Trenton/Crosswicks
Creek

Walleye

អាហារពីរពេលក្នុងមួយខែ

White Sucker

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

អន្ទង់អាមេរច
ិ
Channel Catfish
ត្រីបាសមាត់តូច
រុក៉ បាស

White Perch
អន្ទង់អាមេរច
ិ

Channel Catfish
នៅស្ពាន Tacony Palmyra
Bridge
White Perch

ចំណុចប្រសព្វ, Raccoon
Creek

អន្ទង់អាមេរច
ិ

មាត់ទន្លេ Delaware

អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ៉ាំ
មួយខែ
អាហារបួនពេលកនុ ង
្
កុំញ
ុ ំា
មួយឆ្នាំ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយឆ្នាំ
អាហារបួនពេលកនុ ង
្
កុំញ
ុ ំា
មួយឆ្នាំ

White Perch

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

អន្ទង់អាមេរច
ិ
Channel Catfish

Salem River

អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ

Channel Catfish

White Perch
ចំណុចប្រសព្វ, Woodbury
Creek/Fort Mifflin

អាហារមួយពេលក្នុង
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ

White Perch
Channel Catfish
ត្រី Finfish ទាំងអស់

អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយឆ្នាំ
អាហារបួនពេលកនុ ង
្
កុំញ
ុ ំា
មួយឆ្នាំ

អាហារមួយពេលក្នុង អាហារមួយពេលក្នុង
មួយសប្តាហ៍
មួយខែ
អាហារមួយពេលក្នុង
កុំញ
ុ ំា
មួយខែ
អាហារបីពេល
ក្នុងមួយឆ្នាំ

កុំញ
ុ ំា
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សេវាប្រឹក្សារដ្ឋ New York
បឹង

វសាលភា
ិ
ពភូមសា
ិ ស្រ្ត

ពូជ
ត្បា
រី សមាត់តូចដែល
មានទំហំធំជាង 15 អ៊ីញ

អាងស្តុកទក
ឹ
Cannonsville

Herrick Hollow
Creek

អាងទាំងមូល

ត្បា
រី សមាត់តូចដែលមា
នទំហំតូចជាង 15 អ៊ីញ

អាងទាំងមូល

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្នុងមួយខែ

ត្បា
រី សមាត់តូចដែលមា
នទំហំតូចជាង 15 អ៊ីញ

អាងទាំងមូល

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ

Brown Trout ជាង អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
24 អ៊ីញ
ពេលក្នុងមួយខែ
Brown Trout
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្រោម 15 អ៊ីញ
ក្នុងមួយខែ
ត្បា
រី សមាត់តូចដែល
មានទំហំធំជាង 15 អ៊ីញ

អាងស្តុកទក
ឹ
Pepacton

បុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់

អាហារមួយ
ត្រីសមុទ្រភច
ី ល�ឿង ពេលក្ងមួយខែ កុំញ
ុ ំា
នុ
អាហារមួយ
ការបង្ហូរទឹកទាំងមូល Brook Trout
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
ត្បា
រី សមាត់តូច

អាងស្តុកទក
ឹ
Neversink

ដំបូន្មាន
ចំនួនប្រជាជន
ទូទៅ

ត្ភ
រី ច
ី ល�ឿងដែលមាន
ទំហំធំជាង 9 អ៊ីញ
ត្ភ
រី ច
ី ល�ឿងដែលមាន
ទំហំតូចជាង 9 អ៊ីញ

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្នុងមួយខែ
អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្នុងមួយខែ

Brown Trout ជាង អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
24 អ៊ីញ
ពេលក្នុងមួយខែ
Brown Trout
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្រោម 24 អ៊ីញ
ក្នុងមួយខែ
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រដ្ឋ New Jersey

សេវាប្រឹក្សាប្រប្រា
ើ ស់ត្ររី ដ្ឋ New Jersey សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅត្រូវបានបង្ហាញជាជួរនៃប្រេ
កង់អាហារដែលមានមូលដ្ឋានល�ើ 1 ក្នុង 1 ក្នុង 10,000 និង 100,000 ហានិភ័យនៃ
ជំងម
្ យជវី ិតពកា
ឺ ហារ ីកកនុ ងមួ
ី រញ៉ាំត្ជា
រី ទ�ៀងទាត់នៅក្នុងកម្រិតផ្តល់យោបល់។ សេវា
ប្រឹក្សាដែលមានបញ្ចូលនៅទីនេះគឺមានមូលដ្ឋានល�ើ 1 ក្នុងចំណោម 100,000 ហានិ
ភ័យនៃជំងម
្ យជវី ិត។។ ទំនក់ទំនងរដ្ឋ New Jersey (សូ មម�ល
ឺ ហារ ីកកនុ ងមួ
ើ ទំពរ័ ទី 2)
សម្រាប់ព័តមានបន្ថែម។
បង
ឹ

វសាលភា
ិ
ពភូមសា
ិ ស្រ្ត

ពូជ

ដំបូន្មាន
ចំនួនប្រជាជន
ទូទៅ

បុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់

អាហារបួនពេល
កុំញ៉ាំ
ក្នុងមួយឆ្នាំ
កុំបរ ិភោគប្រម៉ាត់
បង្កងអាមេរច
ិ
(ក្រពេញសត្វ ឬ ថ្លម
ើ បង្កង)
បរ ិភោគមិនល�ើ
ត្រីប្លូហ្វីស (តិចជាង 6
សពី 1 ពេលមួយ កុំញ
ុ ំា
ផោន / 24 អ៊ីញ)
ខែ
អន្ទង់អាមេរច
ិ

មាត់ទន្លេ និងទកម៉ា
ឹ
រ ីនដោយគ្មានសេវា ទូទាំងរដ្ឋ
ប្រឹក្សា

ត្ប្លូហ្វី
ស (ជាង 6
រី
lbs/24 អ៊ីញ)
Striped Bass

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ
Pumpkinseed
Redbreast Sunfish
Yellow Bullhead
បឹងទាំងអស់
(ល�ើកលែងបញ្ជាក់ ទូទាំងរដ្ឋ
ផ្សេងពនី េះ)

អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍

Yellow Bullhead
Brown Bullhead

គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

Chain Pickerel
ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ
Smallmouth Bass

អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេល អាហារមួយ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពេលក្នុងមួយខែ

Trout (Brown,
Brook, Rainbow)
Bluegill
Pinelands
Pumpkinseed
ចំណាំ៖ ផ្នែកនៃ Redbreast Sunfish
បឹងទាំងអស់
Pinelands
Brown Bullhead
(ល�ើកលែងបញ្ជាក់
គឺនៅក្នុងទន្លេ
Yellow Bullhead
ផ្សេងពីនេះ)
ចំណុចប្រសព្វទឹក
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ
Delaware ។
Chain Pickerel
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អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

Common Carp

ដៃទន្លេ Delaware ទៅជំនោរធំ

អាហារប្រាំមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយឆ្នាំ

អន្ទង់អាមេរច
ិ

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ
កុំញ
ុ ំា
កុំញ
ុ ំា

អាហារបួនពេល
ក្នុងមួយឆ្នាំ

បង
ឹ

បឹង Assunpink

វសាលភា
ិ
ពភូមសា
ិ ស្រ្ត
បឹងទាំងមូល

Big Timber Creek ការបង្ហូរទឹក
ទាំងមូល
ទន្លេ Cooper

ទន្លេបង
ឹ Cooper

Spillway below
Evans Pond

បង
ឹ ទាំងមូល

ឹ
Crosswicks Creek ការបង្ហូរទក
ទាំងមូល

ពូជ
Chain Pickerel
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

Bluegill Sunfish
Brown Bullhead
Pumpkinseed
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ
ត្រីឆ្លាំងពណ៌ស
Common Carp
Bluegill
ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ
Black Crappie
Bluegill
Common Carp
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ
ត្រីឆ្លាំងពណ៌ស
Black Crappie

បង
ឹ Crystal

បង
ឹ ទាំងមូល

ស្រះទឹក Evans

ស្រះទឹកទាំងមូល Brown Bullhead

ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

ស្រះទឹក Hopkins ស្រះទឹកទាំងមូល Brown Bullhead
Chain Pickerel
បង
ឹ Hopatcong

បង
ឹ ទាំងមូល

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ
Brown Bullhead

បឹង Mirror

បឹងទាំងមូល

Newton Creek,
ខាងត្បូង

ការបង្ហូរទឹក
ទាំងមូល
ការបង្ហូរទក
ឹ
ទាំងមូល

បឹង Newton

បឹងទាំងមូល

Newton Creek

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ
Brown Bullhead
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

Brown Bullhead
Channel Catfish

ដំបូន្មាន
ចំនួនប្រជាជន
ទូទៅ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

បុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់

អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ

គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេល អាហារមួយ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយពេល
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
អាហារមួយពេល អាហារមួយ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយពេល
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍

អាហារមួយ
បួនពេលកនុ ងមួ
្ យឆ្នាំ
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយពេល
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
អាហារមួយពេល
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្នុងមួយឆ្នាំ
អាហារមួយពេល អាហារមួយ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
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បង
ឹ

វសាលភា
ិ
ពភូមសា
ិ ស្រ្ត

ពូជ

ត្ឆ្
រី លាំងពណ៌ស
Pennsauken
Creek

Pumpkinseed
Forked Landing ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ
ទៅមាត់
Channel Catfish
Common Carp
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

បឹង Strawbridge

បឹងទាំងមូល

Brown Bullhead
Carp

បង
ឹ Stewart

បង
ឹ ទាំងមូល

បឹង Union

បង
ឹ Wilson

បឹងទាំងមូល

បង
ឹ ទាំងមូល

បង
ឹ Woodstown
Memorial/Salem បង
ឹ ទាំងមូល
River
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អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារបួនពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្នុងមួយឆ្នាំ
អាហារមួយ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយពេល អាហារបួនពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ
កុំញ៉ាំ
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ

គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

Chain Pickerel

បុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់

អាហារមួយ
អាហារមួយពេល
ពេលក្នុងមួយខែ ក្នុងមួយឆ្នាំ
អាហារមួយពេល អាហារមួយ
ក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពេលក្នុងមួយខែ

Bluegill
Common Carp

ត្បា
រី សមាត់តូច
បឹង Swartswood បឹងទាំងមូល

ដំបូន្មាន
ចំនួនប្រជាជន
ទូទៅ

អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ
អាហារមួយពេល
ក្នុងមួយសប្តាហ៍
អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ

គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

Bluegill
Brown Bullhead
White Perch
ត្រីឆ្លាំងពណ៌ស

អាហារមួយពេល
កុំញ
ុ ំា
ក្នុងមួយសប្តាហ៍

Chain Pickerel
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ

Chain Pickerel

កុំញ៉ាំ

Yellow Perch
Sunfish
ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារមួយ
កុំញ
ុ ំា
ពេលក្នុងមួយខែ

Black Crappie
ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

គ្មានការរតបន្តឹង
ឹ

អាហារមួយ
ពេលក្នុងមួយខែ
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សេវាប្រឹក្សារដ្ឋ Pennsylvania

រដ្ឋប្រឹក្សារដ្ឋ Pennsylvania ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្កា
បី រពារបុគ្គលមានហានិភ័យខ្ពស់និង
ត្រូវបា
 នផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ប្រជាជនទូទៅផងដែរ។
បង
ឹ

វសាលភាពភូ
មសា
ិ
ិ ស្រ្ត

ពូជ

ដំបូន្មាន

បង
ឹ Belmont

បង
ឹ ទាំងមូល

រុក៉ បាស

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

បឹង Beltzville

បឹងទាំងមូល

Walleye

អាហារពីរពេលក្នុងមួយែខ

បឹង Brady

បឹងទាំងមូល

Chain Pickerel

អាហារប្រាំមួយពេលក្នុងមួយឆ្នាំ

Yellow Perch

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

រុក៉ បាស

អាហារពីរពេលក្នុងមួយែខ

Brodhead Creek អាងទាំងមូល
Bushkill Creek

អាងទាំងមូល

Chester Creek

ចំណុចប្រសព្វនៃ
សាខាខាងលិចទៅមាត់

អន្ទង់អាមេរច
ិ
All Suckers

អាហារពីរពេលក្នុងមួយែខ

Channel Catfish

អាហារពីរពេលក្នុងមួយែខ

អាងទាំងមូល

Channel Catfish

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

បង
ឹ ទាំងមូល

Walleye

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

បង
ឹ Maskenozha
ទៅមាត់

អន្ទង់អាមេរច
ិ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

អាងទាំងមូល

Carp

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

បឹង Promised
Land

បឹងទាំងមូល

ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារពីរពេលក្នុងមួយែខ

អាងស្តុកទក
ឹ
Prompton

អាងទាំងមូល

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

Darby Creek
បឹង Wallenpaupack
Little Bushkill
Creek
Little Neshaminy
Creek

Red Clay Creek
ទន្លេ Schuylkill

ទន្លេ Schuylkill

ទន្លេ Schuylkill

ទន្លេ Schuylkill
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Walleye

អាហារពីរពេលក្នុងមួយែខ

ការបង្ហូរទកទាំ
ងមូល
ពូជទាំងអស់
ឹ
ចំណុចប្រសព្វ Mahannon
Creek នៅ Landingville Brown Bullhead
All Suckers
ទៅទំនប់វារអគ្
ី ស
គិ នី
Kernsville
ទំនប់វារអគ្
ី គិសនី
Kernsville ទៅ Maiden All Suckers
Creek
Carp
Channel Catfish
ទំនប់ Black Rock
Channel Catfish
ដ�ម
ើ ្ទ
បី ំនប់ Fairmount
ត្រីឆ្លាំងក្បាលសំប៉ែត
នៅទីក្រុង Philadelphia All Suckers
Asiatic clams

អាហារបីពេលក្នុងមួយែខ

ចំណុចប្រសព្វ Maiden
Creek ទៅទំនប់
វារអគ្
ី គិសនី Fairmount

កុំញ៉ាំ

អន្ទង់អាមេរច
ិ
All Suckers

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ
កុំញ៉ាំ
អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយែខ

បង
ឹ

វសាលភាពភូ
មសា
ិ
ិ ស្រ្ត

ពូជ

ដំបូន្មាន

បឹង Shohola

បឹងទាំងមូល

ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

ត្បា
រី សមាត់តូច

អាហារពរី ពេលក្នុងមួយខែ

អន្ទង់អាមេរច
ិ

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

Brook Trout

អាហារមួយពេលក្នុងមួយខែ

White Clay Creek អាងទាំងមូល

អន្ទង់អាមេរច
ិ

បឹង White Oak
Pond

អាហារពីរពេលក្នុងមួយខែ

ត្រីបាសឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារពីរពេលក្នុងមួយខែ

ស្រះទក
ងមូល
ឹ Stairway ស្រះទកទាំ
ឹ
Tobyhanna Creek ទំនប់ទន្លេ Pocono
ទៅមាត់
ពី Business Rt. 30
West Branch
(ផ្លូវហាយវេលីនខុន)
Brandywine
ក្នុង Coatesville
Creek
ទៅចំណុចប្រសព្វ Buck
Run
West Branch
Schuylkill River អាងទាំងមូល

បឹងទាំងមូល

ត្បា
រី សឆ្នូតមាត់ធំ

អាហារពរី ពេលក្នុងមួយខែ

សេវាប្រឹក្សារដ្ឋ Delaware

រដ្ឋប្រឹក្សារដ្ឋ Delaware នេះត្រូវបានរចនាឡ�ើងដ�ើម្កា
បី រពារប្រជាជនទូទៅនិងបុគ្គលមាន
ហានិភ័យខ្ពស់។
ដំបូន្មាន

បឹង

វសាលភាពភូ
មសា
ិ
ិ ស្រ្ត

ពូជ

ទន្លេ Delaware

បន្ទាត់ DE/PA
ទៅប្រឡាយ C&D

ត្រី finfish ទាំងអស់ អាហារបីពេលក្នុងមួយឆ្នាំ

ទន្លេ Delaware
ក្រោម និង
Delaware Bay

ប្រឡាយ Chesapeake
& Delaware ទៅ
Delaware Bay

បាសឆ្នូត (សមុទ្រ)

Channel Catfish,

អាហារបីពេលក្នុងមួយឆ្នាំ

White Perch

អាហារប្រាំមួយពេលក្នុងមួយឆ្នាំ

ត្ឆ្
រី លាំងពណ៌ស
អន្ទង់អាមេរច
ិ

ត្ប្លូហ្វី
ស ដែលមាន
រី
អាហារដប់ពីពេលកនុ ងមួ
្ យឆ្នាំ
ទំហំតូចជាង 20 អ៊ីញ
ត្ប្លូហ្វី
ស ដែលមាន
រី
ទំហំធំជាង 20 អ៊ីញ

អាហារបីពេលក្នុងមួយឆ្នាំ
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