
13. වර්ෂාපතනය  
 

ධැවෙය් සිට සමකය දක්වා අතර පෙද්ශෙය් උෂ්ණත්වය 
ෙසන්ටිෙගඩ් අංශක ඍණ - 40˚ (බින්දුෙවන් පහළ) සිට 
ෙසන්ටිෙගඩ්  40˚ දක්වා පුළුල් වූ පරාසයකින් ෙවනස් ෙව්.  
වාතෙය් උණුසුම ඍණ - 40° වන විට පවතින තත්ත්වයට වඩා 470 
ගුණයක ජලවාෂ්ප පමාණයක්  වාතෙය් උණුසුම ෙසන්ටිෙගඩ් 40˚ 
වන විට වායුෙගෝලයට එක්ෙව්. ෙම් නිසා උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 
අංශකයකින් ඉහළ යන විට ෙලෝකෙය් වර්ෂාපතණ සාමාන යද 
1% කින් ඉහළ යයි. 

 
ෙමෙසේ වැඩිවන වර්ෂාපතනය ෙපොෙළොව පුරා එක සමානව 

පැතිෙරන්ෙන් නැත. ඒ ෙවනුවට ඇතැම් පෙද්ශවලට අකල් වැසිත් 
තවත් පෙද්ශයකට ඉෙඩෝරයත් ඇතිෙව්.  

 
වර්ෂාපතනය වැඩීවීම යනු ඇතැම් පෙද්ශවලට 

අනිවාර්ෙයන්ම යහපත් පතිඵල ෙගන දීමට ෙහේතුවක් ෙනොෙව්. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත් විට පෘථිවි ෙගෝලය උණුසුම් වන විට 
ශීත ඍතුෙව්දී  ධැවාසන්න නිවර්තන කලාප වල හිෙමන් වැසුණු 
පෙද්ශ වලට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීම නිසා හිම කැටිවී අයිස් 
බවට පත්ෙවයි. ෙමය ධැව පෙද්ශවල ෙවෙසන උදවිය ෙග් සුපුරුදු 
ජීවෙනෝපායන්ට අහිතකරය.  ඊට ආසන්නෙය් දකුණින් ඇති 
පෙද්ශවල ශීත ඍතුෙව් අකල් වැසි ඇතිවීම ගිරිහිම 
නිපාත(Avalanche) සහ අධික ෙතතමනෙයන් යුත් කාලගුණයන්ට 
ෙහේතුෙව්. 

 
ෙමයට අනුරූපව ෙලෝකෙය් ඇතැම් පෙද්ශ වල නිරන්තර 

නියඟයට ෙහේතුවද  අසාමාන ය ෙලස ෙද්ශගුණ රටාව ෙවනස් 
වීමයි.  

 
වර්ෂාව ෙනොමැතිවීම සාමාන ය වහෙර්දී ඉෙඩෝරය 

යනුෙවන් හැඳින්වීමට අපි පුරුදුව සිටිමු. එෙහත් ඉෙඩෝර 
සදාකල්හිම පවතින්ෙන් නැත. මීළඟ ෙඡ්ද කිහිපෙය්දී අෙප් 
සාකච්චාවට භාජනයවන පෙද්ශ වලට යළිත් කවදා ෙහෝ වැසි 

 109



ලැෙබ් දැයි සැක සහිතය. මන්ද  මතු විස්තර කරන පරිදි ඒ 
පෙද්ශවල ෙද්ශගුණය මුළුමනින්ම වියළි ෙද්ශගුණයක් බවට 
පරිවර්තනය වී ඇති බවට නිසැක සාධක මතුව ඇති බැවිනි.   

 
අපිකාෙව් සාෙහල්(Sahel) පෙද්ශය වියැෙළන බවට මුල්ම 

සාක්ෂි දැක ගැනීමට 1960 ගණන් වලදී හැකිවිය. මධ ම අපිකාෙව් 
විශාල ෙකොටසක් පුරා පැතිෙරන සාෙහල් පෙද්ශයට ෙසෙනගාලය, 
නයිජීරියාව, ඉතිෙයෝපියාව, ඉරිතියාව සහ ෙසෝමාලියාවද අයත්ය. 
ෙම් පෙද්ශෙය් වර්ෂාපතනය හිටි හැටිෙය්ම අඩුවී දැනට දශක 
හතරක් ගතවී ඇත. නැවතත් ෙපරපුරුදු ෙමෝසම් වැස්ස සෙහල් 
පෙද්ශයට ලැෙබන බවට සැලකිය හැකි ලක්ෂණයක් තවම ඇතිවී 
නැත. 

 
වර්ෂාපතනය අඩුවී යාමට ෙපර වුවද සාෙහල් පෙද්ශෙය් 

ජීවිතය ෙලෙහසි පහසු ෙදයක් ෙනොවීය. පස සරු, වැසි සහිත 
ෙපෙදස්වල ෙගොවිතැනින් යැපුණු ෙගොවීන්ෙගන්ද වැසිපල අඩු 
ෙපෙදස්වල තැනින් තැන සැරිසරමින් ඔටුවන් ඇතිකල එ ෙඬ්රුන් 
ෙගන්ද ෙම් පෙද්ශය යුක්ත විය. වර්ෂාපතනය හිටිවනම අඩුවීම ෙම් 
ෙදෙකොට්ඨාශයටම තදින් බලපෑෙව්ය. කලින් ඔටුවන්ට උලා කෑමට 
තිබූ ෙපෙදස් නියම කාන්තාරයක් බවට පත්ෙවමින් තිබූ අතර 
ෙගොවිතැන් කළ ෙපෙදස ්ෙතත් කිරීමට පමාණවත් තරම් වැස්සක් 
ෙනොවැටුණි. ෙමහි පතිඵල විටින් විට ෙලෝකෙය් ජනමාධ ය වලින් 
දිස්වුණු - කුසගින්ෙනන් ෙක්ඬෑරිවූ ඔටුවන්ෙග් සහ  දූවිල්ෙලන් 
පිරැණු නිසරු බිම්වල බලාෙපොෙරොත්තු සුන්ව අසරණ වූ 
ෙගොවීන්ෙග් පින්තූර වලින්ද දැක ගන්නට ලැබුණි.  

 
ෙම් ව සනයට ෙහේතුව අධික ජනගහණය බව එකල 

ෙබොෙහෝ විට කියැවිණ. දශක ෙදක තුනක්ම බටහිර ෙලෝකෙය් 
මතය වූෙය් ෙම් නම් අපිකානුවන්ෙග් ෙනොසැලකිල්ල නිසා ඇතිවූ 
ව සනයක් බවයි. ඉවක් බවක් නැතිව ඔටුවන් විසින් තණ පැලෑටි 
ආහාරයට ගැනීම, දර සදහා ගහෙකොල කපා ගැනීම ආදිය නිසා 
පෙද්ශෙය් තුනීව පැතිර ගිය ලඳු කැලෑව විනාශ වීම නිසා ෙපොෙළොව 
නිරාවරණය වීම ෙමයට මූලික ෙහේතුව බවට ෙචෝදනා ෙකරුණි. ඒ 
අනුව මිනිසුන් විසින් බිහි කරන ලදැයි කියැවුණු ෙම් "ඉෙඩෝරය" 
ෙනොකඩවා දික්ගැස්සුණි. නිරාවරණය වූ ෙපොෙළොෙව් පස දූවිලි 
බවට පත් වී සුළඟින් ගසාෙගන ගිෙය්ය. ෙබොෙහෝ 
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පාරිසරිකයන්ෙග්ද, ආධාර සංවිධාන වල නිලදරුවන්ෙග්ද දෘෂ්ඨිය 
වූෙය් එයයි. එෙහත් හැම ආකාරයකින්ම එය වැරදි අදහසකි. 

 
අෙමරිකාෙව් ෙද්ශගුණ විද ාඥයන් විසින් මහත් 

ආයාසයක් ෙගන රැස්කල සෙහල් පෙද්ශෙය් 1930 -2000 
කාලසීමාව අතර වර්ෂාපතන දත්ත උපෙයෝගී කරෙගන නිපදවූ 
පරිගණක ෙමොඩලය (computer model) නිසා සෙහල් ව සනයට 
නියම ෙහේතුව දැනගත හැකිවිය.  

 
මිනිසුන්ෙග් කටයුතු නිසා භුමියට සිදුව ඇති හානිය ෙම්සා 

විශ්මයජනක ෙද්ශගුණික ෙවනසක් ඇති කිරීමට ෙහේතු ෙනොවන 
බව  පරිගණක ෙමොඩලෙයන් අනාවරණය විය.  ඒ ෙවනුවට 
ෙහළිවුෙන් ෙමය සිදුවන්ෙන් එකම එක ෙවනසක් නිසා බවයි, 
එනම් ඉන්දියානු සාගරෙය් උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා, ෙමය සිදුවු 
බවයි. හරිතාගාර වායු සාන්දණය වැඩිවීම එෙසේ සාගරෙය් 
උෂ්ණත්වය වැඩි වීමට ෙහේතුවයි.  

 
ෙලෝකෙය් වඩාත්ම සීඝෙයන් උෂ්ණත්වය වැඩිවන සාගරය 

ඉන්දියානු සාගරයයි. එය වඩා උණුසුම් වන විට  සාෙහල් ෙපෙදසට 
ෙමෝසම් වැසි ඇති කිරීමට අවශ ය තත්ත්ව දුර්වල ෙව්. සාෙහල් 
කලාපය හිටිවනම වැස්ෙසන් ෙතොරවීමට ෙහේතුව එයයි. 

 
සෙහල් කලාපෙය් ෙම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය අවසානෙය්දී 

මුළු ෙලෝකයටම බලපාන බවට දැනටමත් සාක්ෂි ලැබී තිෙබ්. 
ෙලෝකය පුරා වායුෙගෝලෙය් අද සංසරණය වන දූවිල්ෙලන් අඩකට 
කිට්ටු පමාණයක් හටගන්ෙන් අපිකාෙව් ශුෂ්ක පෙද්ශවලින් බවත්, 
ඒ ශුෂ්කභාවය ෙකතරම් තදින් වායුෙගෝලයට බලපාන්ෙන්දැයි 
කිවෙහොත් වාතෙය් ඇති සමස්ත දූවිලි පමාණය තුන්ගුණයකින් 
ඉහළ ෙගොස් ඇති බවත් දැන් ෙසොයාෙගන තිෙබ්.  

 
එෙහත් වාතෙය් ඇති ෙම් දූවිලි වැදගත් කාර්ය භාරයක්ද 

ඉටු කරයි. දූවිලි අංශු නිසා සූර්ය ආෙලෝකය විසිරීම ෙමන්ම 
අවෙශෝෂණයද සිදුෙව්. ෙම් කාරණය නිසා  වායුෙගෝලෙය් 
උෂ්ණත්වය යම් පමණකට අඩුකිරීමටද දූවිලි ෙහේතුෙවයි. එෙමන්ම 
ෙම් දුවිලි අංශු  සාගර හා දුරබැහැර ෙපෙදස්  කරා ප්ලැන්ක්ටන් හා 
ශාක පැලෑටි ආදීනට අවශ  ෙපෝෂ යදායී ආහාර දව ය සංසරණය 
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කරයි. වායුෙගෝලෙය් දුවිලි පමාණය අධිකවීම නිශ්චය වශෙයන්ම 
ෙද්ශගුණය ෙකෙරහි ෙකෙසේ බලපාන්ෙන්දැයි තවමත් කිව 
ෙනොහැකි නමුත් එෙසේ අධික ධුවිලි පමාණයක් ඇතිවීමට නම් 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසය ෙහේතුවන බව නිසැකය.  

 
තාක්ෂණික දියුණුෙවන් සන්නද්ධ වීම ෙහේතුෙකොට තමන් 

කිසි කෙලක සාෙහේලියානු ජනතාව මුහණුදුන් තත්ත්වයට පත් 
ෙනොෙවනු ඇතැයි දියුණු රටවල  වැසිෙයෝ ෙබොෙහෝවිට කල්පනා 
කරති. එෙහත් එය එෙසේ ෙනොවන බව ඔප්පු කිරීමට ස්වභාවධර්මය 
තටයුතු කරමින් සිටින බව ඔස්ෙටලියාෙවන් එළිදරව් වන කරුණු 
අනුව ෙපෙන්. 

 
සමස්තයක් වශෙයන් ගත් කල ඔස්ෙටලියාව වනාහි වියලි 

රටකි. ඒ නිසා ඔස්ෙටලියානුවන් වැස්සට ෙබෙහවින් ෙලොල්ය. 
එක්තරා කාලයකදී බටහිර ඔස්ෙටලියාෙව් නිරිත දිග පෙද්ශය 
පමාණවත් වර්ෂාපතනයක්  බුක්ති වින්ෙද්ය. සාමාන ෙයන් ෙම් 
වැස්ස ශීත සෘතුෙව්දී පතිත විය. පෙද්ශෙය් ඇතැම් ස්ථානවල 
වාර්ෂික වර්ෂාපතනය ෙසන්ටි මීටර 100 පමණ විය. ෙම් නිසා ෙම් 
පළාත ෙගොවිතැන ගැන ෙබෙහවින් පසිද්ධ විය. බටහිර තිරිඟු පටිය 
යන අන්වර්ථ නම පළාතට කදිමට ගැලපුණු අතර එය මුළු රෙට්ම 
ධාන ය නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශ අතුරින් මුල් තැනක් ගත්ෙත්ය. 
වඩා මෑත කාලෙය්දී පළාෙත් ෙතත් පෙද්ශවල මිදි වගාව සරුවට 
ෙකෙරණු අතර දක්ෂිණාර්ධෙගෝලෙය් නිපදෙවන වයින් අතුරින් 
ඉස්තරම්ම වයින් පැමිණිෙය් ෙම් පෙද්ශෙයනි. 

 
යුෙරෝපීයන් පැමිණීමට ෙපර ක්ෙවොන්ගන් (kwongon) 

නමින් හැඳින්ෙවන කනතු පැළෑටි වර්ග ෙම් පෙද්ශෙය් බහුලව 
වැවුනි. ශීත ඍතුෙව් වැස්සට පසු මුළු ක්ෙවොන්ගන් පෙද්ශයම අති 
විශාල කැලෑමල් පලසක් බඳු විය. ඝර්මකලාපීය වනාන්තර හා 
දකුණු අපිකාෙව් ඇතැම් පෙද්ශ හැරුනු විට එක ෙහක්ටයාරයකට 
ෙම් සා ෛජව විවිධත්වයකින් ගහණ ලඳු පැලෑටි වලින් යුත් තවත් 
පළාතක් ෙසොයා ගැනීම උගහට විය. 

 
1829 ත් 1975ත් අතර යුෙරෝපීයන් ජනාවාස ඉදි කරගත් 

පළමුෙවනි වසර 149 තුළ නිසි පරිදි ලැබුණු වර්ෂාපතනය පළාතට 
ෙසෞභාග ය උදාකෙල්ය. ජනාවාසකරුෙවෝ ක්ෙවොන්ගන් කනතු 
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ෙහළි ෙකොට ඒවා විශාල ෙගොවිබිම් බවට පත් කෙලෝය.  එෙහත් 
1976න් ෙමපිට ෙම් පළාතට ලැබුනු ෙපරපුරුදු වාර්ෂික 
වර්ෂාපතනය දල වශෙයන් 15%කින් අඩුවිය. පරිගණක ෙද්ශගුණ 
ෙමොඩල මගින් ෙපන්වා ෙදනු ලබන පරිදි ෙම් අඩුවීෙමන් අඩකට 
ෙහේතුව ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ නැගීම සහ ඒ නිසා 
සමශීෙතෝෂ්ණ ෙද්ශගුණ කලාපය තවත් දකුනු දිගට පසු බැසීමයි. 

 
පර්ෙය්ෂකයන් විශ්වාස කරන අන්දමට ඉතිරි අඩට 

ෙහේතුවන්ෙන් ඕෙසෝන් විවරය නිසා දක්ෂිණධැවෙය් ඉහළ 
ස්ටැෙටොෂ්පියරය ෙහවත් ස්තරෙගෝලය ශීතල වීමයි. ෙම් 
ෙහේතුෙකොට දක්ෂිණ ධැවෙය් ශීතල වායු සංසරණය කඩිනම්වීෙමන් 
දකුණුදිග පිහිටි වර්ෂාපතන කලාපය තවත් අක්ෂාංශක ගණනකින් 
පහලට ඇද දැමිණ. 

 
ෙමෙසේ වර්ෂාව අඩුවීම එකෙහළාම ෙගොවිතැන්වලට 

බලපැෙව්ය. විෙශේෂෙයන්ම මායිම් පෙද්ශවල මිලිමීටර දහයකින් 
වුව වර්ෂාපතනය ෙවනසව්ීම සරු අස්වැන්න හා වගා පාළුව අතර 
තිරණාත්මක සාධකයක් විය. ෙම් පළාත්වල පධාන වගාව තිරිඟු වූ 
අතර  පෙද්ශයටම ආෙව්නිකවු වගා කමයකට ෙගොවීන් පුරුදුවී 
සිටි ෙ◌ය්ය. 1960 ගණන්වලදී ෙම් පෙද්ශවල ෙගොවීහු වසරක් පාසා 
ක්ෙවොන්ගන් කනතු ෙහක්ටයාර මිලියන ගණනක් එලි ෙකොට වගා 
කිරීමට පුරුදුව සිටියහ. ෙමහිදී බුල්ෙඩෝසර මගින් බිම් සකස් කරන 
ෙගොවීන් පළමුෙවන් මතුකරගන්ෙන් නිසරු වැලි සහිත පසකි. 
ඝර්මකලාපීය ඇතැම් වනබිම්වල ෙමන් ෙමහිද ස්වභාවික 
ෙපෝෂණය තිබුෙණ් වැලි පෙසහි ෙනොෙව්. පස සරු වූෙය් 
බුල්ෙඩෝසර කිරීෙම්දී වැලි පසට යටෙවන ක්ෙවොන්ගන් කනතු 
පැළෑටි වලිනි.  

 
ෙගොවීන්ට අවශ ය වූ පරිදි ෙමහි තිරිඟු වගාව මුළුමනින්ම 

පාෙහේ රඳා පැවැතුෙණ් නිසි කලට වට වැසි මතය. ෙගොවීහු තිරිඟු 
ඇට වැලි පසට යටෙකොට ෙපොෙහොර ඉස කිසිදා ෙනොවරදින වැස්ස 
වැෙටනතුරු බලා සිටියහ. 

  
එෙහත් ස්වභාධර්මයා නිසි පරිදි වැසි ඵල ලබාදීම 

පතික්ෙෂේප කෙල්ය. ඉන් දශක කිහිපයකට පසු එනම් 2004 වන 
විට තිරිඟු වගා පටිය ෙතතමනය වැඩි නිසා කලක් තිරිඟුවගාවට 
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නුසුදුසු යැයි සැලකුණු බටහිර දිගන්තයට පසු බැස්ෙසේය. ගතෙවන 
ෙම් සියවස තුළ ඉන්දියානු සාගරෙය් වැඩිෙවන උණුසුම තවත් 
තදින් බලපාන්නට පටන් ගත් විට ෙම් පසු බෑමද නවතිනු ඇත.  

 
ශීත ඍතුෙව් වර්ෂාපතනය යටකී පරිදි 15% කින් අඩුවුද 

කලින්  ගිම්හාන කාලෙය් ඉඳහිට ලැබුණු වර්ෂාව දැන් වඩා වැඩිවී 
ඇත. සාමාන ෙයන් ගිම්හාන වර්ෂාව විශ්වාසදායක ෙනොවන 
බැවින් ෙගොවීහු ගිම්හානෙය් බිම වගා ෙනොකෙළෝය. ෙම් නිසා  
නිරාවරණය වූ ෙපොෙළොවට වැටුණු ගිම්හාන වැසි ජලය ෙකළින්ම 
භුජල මට්ටමට කිඳා බැස්ෙසේය. ෙමෙසේ ෙපොෙළොවට කා වැදුනු 
වැසිජලය වසර මිලියන ගණනාවක් තිස්ෙසේ  ඉන්දියානු සාගරෙය් 
සිට හමා ඇවිත් තැන්පත් වු භූගත ලවණ තට්ටුව හා මුසුවිය. 

 
ෙමහි භූගත ෙපොෙළොෙව් හැම හතරැස් මීටරයකටම දළ 

වශෙයන් ලවන කිෙලෝ ගෑම් 70-120 ත් අතර පමාණයක් 
තැන්පත්ව ඇත. වගාව සඳහා ෙපොෙළොව මතුකර ගැනීමට ෙපර 
ෙමය එතරම් වැදගත් කරුණක් ෙනොවීය. මන්ද අහසින් වට හැම 
වැහි බිදක්ම ෙපොෙළොවට වැටීමට ඉඩ ෙනොදී කෙවොන්ගන් 
කනතුවල වැවුණු විවිධ වල් පැලෑටි මගින් රඳවා ගනු ලැබු බැවිනි. 

 
එෙහත් දැන් ගිම්හාන වැස්ෙසන් වට වැසි ජලය වල් 

පැලෙයන් ෙතොර හිස් තිරිඟු ෙගොවි බිම් මතින් යටට කාන්දු වී 
ෙපොෙළොව යට ඇති ලවන ෙපොෙළොව මතුපිටට ෙසේන්දුවීමට ඉඩ 
සලසන බැවින් පතිඵලය වඩා බරපතල විය. ෙමෙසේ ෙපොෙළොව 
මතුපිටට ෙසේන්දුවන ලවන, සාන්දණය අතින් මුහුදු ජලයටත් වඩා 
කිහිප ගුණයකින් අධික බැවින් තවදුරටත් ඒ ෙපොෙළොෙව් ආෙව්නික 
ක්ෙවොන්ගන් පැලෑටි වැවුෙන් නැත. ෙම් ආපදාව පිළිබඳ මුලින්ම 
විමසුම් ඇස ෙයොමුවීමට ෙහේතුව ෙම් පෙද්ශෙය් දිය ආරවල කලකට 
ෙපර මිහිරි දිෙයන් යුක්තව ගලා ගිය ජලය ලුණු රසෙයන් යුක්ත 
වීමයි. ෙබොෙහෝ විට ෙම් ජලය පානය කිරීමට ෙනොතරම් ලුණු 
රසකින් යුක්ත විය. අවසානෙය්දී ලුණු ගතිය නිසා දිය ආර දෑෙල් 
වැවුණු ලඳු පැලෑටිද මැරීෙගොස්  දිය ආර, කානුවල සවභාවයක් 
ගත්ෙත්ය. 

 
මෑත යුගෙය් වාර්තාවු ෙම් දරුණු ෙගොවිබිම් ලවණ 

සාන්දණය ෙහේතුෙකොටෙගන ෙබොෙහෝ බටහිර ඔස්ෙටලියානු 
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ෙගොවීහු දුගීව වස්තුභංගත්වයට පත් වූහ. රජයට ෙහෝ විද ාවට ෙහෝ 
ඔහුනට පිළිසරණවීමට ෙනොහැකි වුණු අතර තක්ෙසේරුකල පාඩුව 
බිලියන ගණනක් විය.  

 
ඔස්ෙටලියානු රජය විසින්ම පිළිගනු ලැබ ඇති පරිදි බටහිර 

ඔස්ෙටලියාෙව් ලුණු බිම් පමාණය හැම පැයකටම පාපන්දු කීඩා 
පිටියක පමාණයට වැඩිෙවමින් පවතී. මහාමාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, 
නිවාස, ගුවන් ෙතොටවල් යනාදිය ලුණු ගතිෙයන් ෙපඟී ඇත. 
කිසියම් හාස්කමකින් කලින් තිබූ ක්ෙවොන්ගන් කනතු පැලෑටි යලි 
ෙරෝපණය කිරීෙමන් භූමිය පතිෂ්ඨාපණය කරන ෙතක් ෙම් 
තත්ත්වය මඳකින් ෙහෝ ෙවනස් කිරීම උගහටය. 

 
  බටහිර ඔස්ෙටලියාෙව් අගනුවර පර්ත් නම් ෙව්. ෙලෝකෙය් 

ඉතාමත්ම හුදාකලා නගර අතුරින් එකක් වන එහි ජනගහණය 
මිලියන 1.5 කි. එහිදී හමුවන ටැක්සි රියදුෙරකු ෙබොෙහෝ විට කලින් 
බංෙකොෙලොත්වූ තිරිඟු ෙගොවිෙයකු වීම අරුමයක් ෙනොෙව්. පර්ත් 
නගරයට ජලය සැපයූ ජලාශ ශීත ඍතුෙව් වැස්ස හිඟවීම කරණ 
ෙකොට දැන් ෙබෙහවින් ජලෙයන් අඩුව ඇත. 1975 සිට ඉඳ හිට 
ලැෙබන මඳ වැස්ස ජලාශ කරා ගලා යාමට ෙපොරාතුවම 
මහෙපොෙළොව විසින් උරා ගනු ලැෙබ්. 

 
ගතවූ සියවස තුළ දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ පර්ත් නගරයට 

ජලය සැපයූ ජලාශවල වසරක ජල ධාරිතාවය ගිගාලීටර 338ක් 
විය. (ගිගා ලීටරයක් යනු ලීටර බිලියනයකි.) එෙහත් 1975-1996 
කාලය අතර තුර එම පමාණය සාමාන ෙයන් වසරකට ගිගා ලීටර 
177 කින්, එනම් හරි අඩකින් පාෙහේ අඩුවිය. අනතුරුව1997-2004 
කාලය තුළ තවදුරටත් ෙම් පමාණය ගිගා ලීටර 120 දක්වා අඩුවිය. 
එයට දශක තුනකට ෙපර තිබූ පමාණය හා සැසඳුවිට ෙමය තුෙනන් 
ෙදකකට කිට්ටු අඩුවීමකි. 

 
1976 නගරෙය් ජලය පාවිච්චිය තදින්ම පාලනය කරනු 

ලැබීය. එෙහත් ඉන් මඳ කලකට ගංගාරා ෙගොඩැල්ල (Gangara 
Mound) නම් භුගත ජල නිධිය පාවිච්චි කිරීමට පාලකයන් විසින් 
කටයුතු ෙයොදනු ලැබීෙමන් අනතුරුව ජල පරිෙභෝජනය පාලනය 
කිරීම ලිහිල් විය. වසර විසි පහකට කිට්ටු කාලයක් ෙම් භූගත 
නිධිෙයන් ජලය ඇදගනු ලැබීය. එෙහත් වර්ෂාව මඳවීම යනු භූගත 
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ජල නිධියට නැවත ජලය ආෙරෝපණය කර ගැනීමට ෙනොහැකි 
බවයි. 2001 වසෙර්දී පර්ත් ජලාශවලට කිසිදු ජල පමාණයක් 
ෙනොලැබුණු අතර ගංගාරා ෙගොඩැල්ෙලන් ජලය ලබා ගැනීමද උග 
අර්බුදයකට තුඩු දුන්ෙන්ය. තවදුරටත් ගංගාරා ජලය ෙපොම්ප කර 
ඇද ගැනීම ඇතැම් ජීවී විෙශේෂ සහමුලින්ම වඳ වීමට ෙහේතු ෙවනු 
ඇතැයි පරිසර සංරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබීය. 
ෙගොඩැල්ල අසල පිහිටි හැල් බිෙමහි ජීවත්වන, පෙද්ශයට 
ආෙව්නික ඉබ්බන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අද හැල්බිමට ජලය 
ෙපොම්ප කර යැවීමට සිදූව ඇත. 

 
  "ජල සම්පාදනෙය් ලා මහා විපත්තියකට" මුහුණ දීමට 

සිදුවීමට ඉඩ ඇතැයි පර්ත් නගරෙය් ජල සම්පාදන විෙශේෂඥෙයෝ  
වසර 2005 දී,  එනම් අර්බුදය මුලින්ම මතුවී වසර තිහකට පසු 
පැවසූහ. මහා විපත්තියක් යනුෙවන් ඔහුන් අදහස් කෙල් ගෘහස්ථ 
නල කරාම වලින් තවදුරටත් ජලය ෙනොගලන බවයි. එවැනි 
තත්ත්වයක් උද්ගත වුවෙහොත් ගංගාරා ෙගොඩැල්ෙල් ඉතිරිව ඇති ජල 
පමාණයද උකහා ගැනීම හැෙරන්නට ෙවනත් විකල්පයක් පර්ත් 
නගරයට ඉතිරිව නැත. ෙමහි ඵලය ගංගාරා ෙහල්බිෙම් ෛජව 
විවිධත්වය විනාශවීමයි. ඒ හැරත් ෙම් පිළියම හුෙදක් තාවකාලිකය. 

 
 පර්ත් නගරය සඳහා මුහුදු ජලය පිරිසිදු කර පානයට 

ගැනීෙම් දැවැන්ත සැලැස්මක් දැන් ෙයෝජනා කර තිෙබ්. 
ඔස්ෙටලියානු ෙඩොලර් මිලියන 350 ක වියදමින් මුහුදු ජලය පිරිසිදු 
කිරීෙම් යන්තාගාරයක් ඉදිකිරීම ෙම් සැලැසුෙම් පධාන අංගයකි. 
එය දක්ෂිණ අර්ධෙගෝලෙය් ඇති විශාලතම මුහුදු ජලය පිරිසිදු 
කිරීෙම් යන්තගාර කිහිපෙයන් එකක් වනු ඇත. ෙම් 
යන්තාගාරෙයන් මුහුදු ජලය ෙපොම්පෙකොට පිරිසිදු කරන අතර 
එයට අවශ ය කරන අධික විදුලි බල ශක්තිය නිසා ඉන් ෙබදාහරින 
ජලයට "දව විදුලි බලය" යන නම භාවිතා කල හැක. සුළං 
බලෙයන් දුවන ටර්බයින මගින් යන්තාගාරය සඳහා විදුලි බලය 
සැපයීමට ෙයෝජනා කළද එමගින් සපුරා ලිය හැක්ෙක් නගරයට 
අවශ  කරන ජල පමාණෙයන් 15% ක් පිරිසිදු කරගැනීමට පමනි. 

 
ඔස්ෙටලියාෙව් නැෙගනහිර ෙවරළබඩ පෙද්ශයද 

ඉෙඩෝරයට ආගන්තුක ෙනොෙව්. 1998 සිට එහි ෙනොකඩවා පවතින 
පෑවිල්ල මින් ෙපර ෙනොවු විරූය. පෙද්ශයට ලැබුණු සාමාන ය 
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වර්ෂාපතනය ගතවූ අවුරුදු හත පුරා ෙපරට වඩා ෙබෙහවින් අඩු 
මට්ටමක පැවතුෙන්ය. පෑවිල්ල ෙකොතරම් තද වී දැයි කිවෙහොත් 
මින් ෙපර  ඉෙඩෝරවලදී තිබූ උෂ්ණත්වයට වඩා අංශක 1.7කින් 
උෂ්ණත්වය ඉහළ ගිෙය්ය. නැෙගනහිර ෙවරළබඩ ෙම් දිගු 
ඉෙඩෝරවලට ෙහේතුව ශීත ඍතුෙව් වර්ෂාපතනය අඩුවීම හා අල්-
නිෙනෝ නියං මගින් ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් ෙවනස්වීමයි.  

 
 පර්ත් නගරයට තිබූ භුගත ජලය නැෙගනහිර 

ඔස්ෙටලියාෙව් සිඩ්නි නුවරට නැත. දළ මට්ටමට වඩා අඩු 
වර්ෂාපතනයක් ඇති එහි ජල සැපයුම රඳා පැවතුෙන් ඔයවල් හරස් 
ෙකොට තැනූ ජලාශ ෙහේතුෙකොටෙගනය. සිඩ්නි නුවර ජලසම්පාදනය 
ෙලෝකෙය් ඇති අති විශාලතම නාගරික ජල සැපයුම් වලින් එකකි. 
නිව්ෙයෝක් නගරය ෙමන් තුන් ගුණයකින්ද, ලන්ඩන් නගරය ෙමන්  
නව ගුණයකින්ද වැඩි ඒක පුද්ගල ජල ඉල්ලුමක්  සපුරා ලීමට 
සිඩ්නි නගරය කටයුතු කළ යුතුය. 

 
ෙම් සා විශාල ජල පමාණයක් රඳවා ගත් ජලාශ මගින් වුවද 

ජල සම්පාදනය අවශ ය පමාණයට පවත්වා ගැනීමට 
ෙනොහැකිෙවන බව දැන් පැහැදිලිවි තිෙබ්. 1990-1996 අතර කාලය 
සලකා බැලුවිට සිඩ්නි නුවරට ජලය සැපයන ජලාශ 11 ටම ලැබුනු 
දල ජල පමාණය මසකට ගිගාලීටර 72 කි.  එෙහත් 2003 වන විට 
ෙම් පමාණය මසකට ගිගා ලීටර 40 දක්වා එනම් අඩකට කිට්ටු 
පමාණයකින් අඩුවිය. ෙම් ජල අර්බුදය විසඳීමට ගත යුතු කියා 
මාර්ගයක් තවමත් දැන ගන්නට නැත. ජලාශවල දැනට ඇති ජලය 
සිඩ්නි නුවර හතලිස් ලක්ෂයක ජනගහණයට සෑෙහන්ෙන් තවත් 
වසර ෙදකක් සඳහා පමනි. 

 
ජල අර්බුධයකින් ෙනොෙපෙළන කිසිදු නගරයක් 

ඔස්ෙටලියාෙවන් ෙසොයා ගැනීම උගහටය. 
 
ෙම් හා සමාන තත්ත්වයක් අෙමරිකාෙව් බටහිර පෙද්ශෙය්ද 

උද්ගතව තිෙබ්. ෙම් පෙද්ශෙය් ඇතැම් පළාත් පුරා හය වසරක් 
අඛන්ඩව නියඟයට ෙගොදුරුව ඇත. පසුගිය වසර 700 පුරා, නිරිත 
දිග ෙවරළ මීට වඩා උණුසුම්ව පැවැති අවස්ථාවලදී වුවද, ෙම්සා 
දීර්ඝ නියඟයක් ඇතිවු බවට සාක්ෂි ෙනොමැත. ෙම් තත්ත්වය නියඟ 
හා ෙගෝලීය උණුසුම අතර සම්බන්ධය මනාව පැහැදිලි කරයි. 
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සාෙහල් කලාපෙය් ෙමන්ම ෙම් තත්ත්වයට තුඩුදුන් ෙහේතුව සාගර 
උෂ්ණත්වය ඉහල යාම නිසා ඇති වූ ෙද්ශගුණික ෙවනස බව 
ෙපෙන්. 

 
බටහිර අෙමරිකාෙව් ෙම් නිරන්තර නියඟය ස්වාභාවික 

චකයක ඵලයක් ෙලස ඇතැම් ජන මාධ ය විසින් හුවා දක්වනු 
ලැෙබ්. ඵල විපාක අතින් බැලූවිට නම් ෙගෝලීය උණුසුම නිසා 
ඇතිවන නියඟයන් හා අතීතෙය් ඇතිවූ ස්වභාවික නියඟයන් අතර 
ෙවනසක් ෙනොමැත. එකම ෙවනස ෙද්ශගුණ විපර්යාසයකට 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක, එනම් කලකදී සාර සුබාවට පැවැති 
පෙද්ශවලද  නියඟය ඇති කිරීමට හැකි වීමයි.  

 
නිරිතදිග අෙමරිකාවට ලැෙබන ජලෙයන් වැඩිෙකොටසක් 

ජනනය වන්ෙන් ශීත සෘතුෙව් ෙරොකී කඳුකරෙය් රැස්වන හිම 
දියවීම ෙහේතුෙකොට ෙගනය. වසන්තෙය්දී හා ගිම්හානෙය්දී දියෙවන 
ෙම් හිම ඇළ ෙදොළ ඔස්ෙසේ ගලා විත් ෙගොවීන් ෙග් ජල අවශ යතා 
ඉටු කරයි. ෙමෙසේ ස්වභාවික ෙලස ෙරොකී කඳුකරෙය් හිම ඇසිරී 
ගබඩා වීම නිසා ෙව්ලි බැඳ ජලාශවල ජලය රඳවා ගැනීම වැනි 
වියදම් සහිත කම අත වශ ය ෙනොවීය. ශීත ඍතුෙව්දී ෙමෙසේ එක් 
රැස්වන හිම පමාණය වසරින් වසරට ෙවනස් වීම සාමාන ය 
ස්වභාවය විය. එෙහත් පසුගිය වසර පණහක කාලය තුළ වැෙටන 
හිම පමාණෙය් සාමාන ය සැලකිය යුතු පමණකින් අඩුෙවමින් 
පවතී. 

 
ෙම් තත්ත්වය තවත් දශක පහක් පැවතිය ෙහොත් බටහිර 

ෙදසට දිය සැපෙයන හිම ඇසුරුම ඇතැම් පළාත්වල 60% කින් 
අඩුවිය හැකි බවට ගණන් බලා ඇත. එෙසේ වුවෙහොත් ගිම්හානෙය්දී 
හිම දියවී ගලා යාම 50%කින් අඩු වීම නිසැකය. එහි පතිඵලය 
ෙගොවිතැන් සඳහා ජලය අඩුවීම පමනක් ෙනොෙව්. මත්ස යන් 
ෙබෝවීම හා ජල විදුලි බලාගාර කියාත්මක කිරීමටද ෙමෙසේ ජලය 
අඩුවීම අහිතකර ෙලස බලපානු ඇත. 

 
අෙමරිකාෙව් නිරිතදිග ෙපෙදෙසේ සාමාන ය උෂ්ණත්වය 

පසුගිය පනස් වසර තුළ ෙසන්ටිෙගඩ් 0.8°කින් ඉහල ෙගොස් තිෙබ්. 
ෙමම වැඩිවීම එම කාල වකවානුව තුළ ෙගෝලීය උෂ්ණත්වෙය් 
සාමාන ය වැඩිවීමට වඩා මඳකින් ඉහළය. එය  හිම ඇසුරුම් 
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ඇතිවීමට අහිතකර ෙලස බලපාන්ෙන් මිදී තැන්පත් වීමට ෙපරම 
හිම දිය වීම ඇරඹීමට ෙම් උෂ්ණත්වය වැඩිවීම ෙහේතුවන බැවිනි. 
ෙම් අනුව දැන් කල් තියාම, එනම් 1948 හා සසඳන විට, 
සතිතුනකට කලින් හිම දියවීම ඇරෙඹ්. 

 
එවිට ජලය වැඩි වශෙයන්ම අවශ ය කරන ගිම්හානය 

මුදුන් වනවිට අවැසි තරම් ජලය ෙනොමැති වන අතර ශීත ඍතුෙව් 
හා සිසිරෙය් ජලවහනය වැඩිවී ජල ගැලුම් වලට ෙහේතු විය හැක. 
වායුෙගෝලයට එක්වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය සතුටුදායක 
ෙලස පාලනය කර ගැනීමට ෙනොහැකි වුවෙහොත් ෙම් පෙද්ශෙය් 
උෂ්ණත්වය ෙම් සියවස තුළදී ෙසන්ටිෙගඩ් 2°-7° අතර ඉහල යා 
හැකි බව ගනන් බලා ඇත. එවිට ෙබොෙහෝ ඇල ෙදොළ ගලා යෑම 
සිදුවන්ෙන් ෙගොවිතැනට කිසි පෙයෝජනයක් ෙනොමැති ශීත 
සෘතුෙව්දීය. 

 
"ඉතින් ෙමොෙකෝ? අපිට තව තවත් ෙව්ලි බැඳ ජලය රඳවා 

ගතහැකියි" යනුෙවන් ඇතැෙමකු පැවසීමට පුළුවන. ෙබොෙහෝ විට 
සිදුවිය හැක්ෙක්ද එයමය. එෙහත් ෙම් පෙද්ශෙය් එෙසේ ෙව්ලි 
බැඳීමට හැකි ස්ථාන ඇත්ෙත් ඉතා සීමිත පමාණයකි. ෙමෙතක් 
ෙනොමිෙල් ලැබූ ජලය ෙව්ලි බැඳි ජලාශවලින් මිලදී ගැනීමට 
ෙගොවීන්ට සිදුවුවෙහොත් එය අරුමයක් ෙනොෙව්. හැරත් එවැනි 
තත්ත්වයක් යටෙත් ඇතිවිය හැකි විපරිනාමය ෙකෙතක් දැවැන්ත 
විය හැකිදැයි කිවෙහොත් නව ජලාශ පද්ධතියක් මගින් පවා 
අවශ තාවයන් පිරිමසා ගැනීමට හැකි ෙනොවනු ඇත. ෙම් සම්බන්ධ 
කරුණු විෂ්ෙල්ශණය කළ පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් වාර්තාවලට අනුව 
කඳුකරෙය් හිම ඇසුරුම ෙවනස්වීම ෙගොවිබිම්වල වටිනාකම 15% 
කින් අඩු කිරීමට සමත්වනු ඇත. 

 
වඩාත්ම විශාල අර්බුදය ඇතිවන්ෙන් බටහිර ෙදස ඇති 

නගර වලට ජලය සැපයීෙම්දීය. ෙමයින් ඇතැම් නගර ෙකෙතක් 
විශාලදැයි කිවෙහොත් ඒවා නව ස්ථාන කරාෙගන යාම ගැන 
කථාකිරීම පවා ඵල විරහිතය. එවැනි උග තත්ත්වයක් 
උද්ගතවුවෙහොත් පැරණි ෙමසෙපොෙත්මියාෙව් සිදුවුවාක් ෙමන් 
නගර අත්හැර දැමීම හැර ෙවනත් විකල්පයක් ෙසොයා ගැනීම 
අසීරුවිය හැක. බැලූබැල්මටම ෙමය සීමාන්තික උපකල්පනයක් 
ෙලස ෙපෙනන්නට පුළුවන. එෙහත් බටහිර අෙමරිකාෙව් ජල 
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අර්බුදය ඇරඹී තවමත් වැඩි කලක් ගතවී ෙනොමැති බව අප අමතක 
කළ යුතු නැත. 

 
මීට වසර පන්දහසකට ෙපරද අෙමරිකාෙව් නිරිත දිග 

ෙපෙදස අදට වඩා මඳක් උණුසුමින්ද ශූෂ්ක ස්වභාවෙයන්ද යුක්ත 
විය. එම ෙද්ශගුණික ෙවනස එකල ඒ පළාත නිජබිම් කරගත් රතු 
ඉන්දියානු සංස්කෘතීන් මුළු මනින්ම අතුරුදහන් වීමට ෙහේතුවිය. ෙම් 
පෙද්ශෙය් නැවත ජනාවාස ඇති වුෙය් පරිසර උෂ්ණත්වය මඳක් 
සමනය වු පසුවය. ඒ අතරතුර වසර දහසක තරම් කාලයක් පුරා 
නිරිතදිග අෙමරිකාව ජන සුන  පෙද්ශයක් විය. 
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