
22. ඕෙසෝන් විවරෙය් කථා වසත්ුව 
 
තම රටවලට ඉහළ අභ වකාශෙය් ඕෙසෝන් තරලය 

සිදුරුව ඇති බවත් ඒනිසා හිරු එළිෙය් විෂම බලපෑෙමන් මිදීමට 
ආරක්ෂක කීම්වර්ග  ඇඟ තැවරීම, අව්කන්නාඩි හා හිස්වැසුම් 
පැළඳීම අත වශ  බවත් අද නවසීලන්තය වැනි දකුණුදිග රටවල 
ෙවෙසන හැම ළමෙයකුම පාෙහේ දන්නා කරුණකි. ඕෙසෝන් ස්තරය 
සිදුරු වීමට පාදක වූ කරුණු  වයුෙගෝලෙය් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
සංයුතිය ෙවනස්වීමට කාරක වු ෙහේතූවලට වඩා ෙබෙහවින් 
ෙවනස්ය. එෙහත් ඕෙසෝන් විවරෙය් කතන්දරය දැවැන්ත පාරිසරික 
පශ්න හමුෙව් ජාත න්තර සහෙයෝගිතාවයට කළ හැකි වැදගත් 
ෙමෙහවර මැනවින් පිළිබිඹු කරයි. 

 
කුමක්ද ෙම් ඕෙසෝන්? ඕෙසෝන් ඇයි ෙම්තරම් වැදගත්? 

ජීවත්වීම සඳහා අපට අත වශ  වන අප ආශ්වාසකර ෙපරාගන්නා 
ඔක්සිජන් වායුෙව් එකිෙනකට බැඳුණු ඔක්සිජන් පරමාණු ෙදකක් 
ෙවයි. එෙහත් අෙප් හිසට කිෙලෝමීටර දහයක් සහ පණහක් අතර 
ඉහල අභ වකාශෙය් පිහිටි ස්ටැෙටොස්පියරෙය්දී ෙහවත් 
ස්තරෙගෝලෙය්දී පාරජම්බුල (ultra-violet) විකිරණ ඇතැම්විටක  
ෙම් ඔක්සිජන් පරමාණු ෙදකට තවත් පරමාණුවක් එක් කරවයි. එහි 
පතිඵලය අහස් නිල් පැහැෙයන් යුත් ඕෙසෝන් (O3)  නැමැති වායුව 
ජනිත වීමයි.  

 
 ඕෙසෝන් වනාහී ෙබෙහවින් අස්ථාවර වායුවකි. මන්ද එය 

නිරන්තරෙයන්ම තම අතිෙර්ක පරමාණුව අහිමිකරගන්නා බැවිනි.  
එෙහත් හිරු එළිය මගින් නව පරමාණු තුනක් ෙනොකඩවා නිපදවනු 
ලබයි. ෙම් නිසා අබලිෙනොවූ ස්ටැෙටොස්පියරෙය්දී ඕෙසෝන් සංයුතිය  
අනවරතෙයන් වායු ෙකොටස් මිලියනකට ඕෙසෝන් ෙකොටස් දහය 
බැගින් වූ පමාණයකින් පවත්වාෙගන යා හැකිය. 
ස්ටැෙටොස්පියරෙය් පැතිර ඇති සමස්ත ඕෙසෝන් පමාණය මුහුදු 
මට්ටමට ෙගන ආ හැකි නම් පමාණෙයන් එය මිලිමීටර තුනක ඝණ 
කමකින් යුතු තරලයකට සීමා ෙව්.  

 
ඕෙසෝන් යනු පෘථිවිෙය් සුර්යාවරණය වශෙයන් සැලකිය 

හැකිය. සූර්ය රශ්මිය ඔස්ෙසේ එල්ලවන  පාරජම්බුල විකිරණ වලින් 
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95%ක්ම පෘථිවිය මතට පතිත වීම වැළිෙකන්ෙන් 
ස්ටැෙටොස්පියරෙය් ඇති ඕෙසෝන් වායුව ෙහේතු ෙකොට ෙගනය. 

 
අභ වකාශෙය් ඉහළ ඇති ඕෙසෝන් වායුෙව් ෙම් 

රැකවරණය ෙනොවන්නට පාරජම්බුල විකිරණ ඔෙබ් සිරුෙර් ෛසල 
තුළ ඇති රසායනික බන්ධන හා DNA බිඳදමමින් ඔබ ඉක්මනින්ම 
මරණයට ෙගොදුරු කරණු ඇත.  

 
ස්ටැෙටොස්පියරෙය් ඇති ඕෙසෝන් ස්තරය හානියට ලක්වීම 

ඇරඹුෙන් ඕෙසෝන් සිදුර පිළිබඳ දැන ගැනීමට ෙබොෙහෝ කලකට 
ෙපර සිටය. 1928 වන විට කාර්මික රසායඥනයන් විසින් CFC 
ෙහවත් ක්ෙලොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් හා HFC ෙහවත් 
හයිෙඩොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් නමින් පතළ රසායන දව ය හඳුන්වා 
ෙදන ලදී.  අනතුරුව ෙම් රසායන දව ය ශීතකරණ, වායුසමීකරන 
හා ස්ටයිෙරොෙෆෝම් නම් ආවරණ දව ය නිෂ්පාදනෙය්දීද දව 
විදිනයන්ත සඳහා පවාලකයක් (propellant) ෙලසද ෙබෙහවින් 
පෙයෝජනයට ගැනිණි. ක්ෙලොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් හා 
හයිෙඩොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන්වල දක්නට ලැෙබන ස්ථායීභාවය (ෙම් 
දව ය සාමාන ෙයන් අෙනකුත් රසායන දව ය හා පතිකියා 
ෙනොකරයි) නිසා මුළා වූ ෙබොෙහෝ අය එමගින් පරිසරයට සිදුවිය 
හැකි හානිය ඉතා අල්ප ෙකොට සැලකීය.  

 
1975 වසර වන විට දව විදින යන්ත මගින් පමණක් ෙම් 

රසායන දව ය ෙටොන් 500,000ක් වායු ෙගෝලයට එක් ෙකොට 
තිබුණු අතර 1986 වන විට CFC භාවිතය ෙටොන් මිලියන 1.8 දක්වා 
ඉහළ ගිෙය්ය. ෙම් රසායන දව ය වල හානිය පිළිබඳ පධාන 
සාධකයක් වුෙය් ඒවාෙය් ස්ථායිභාවය හා ඒනිසා ඒවා 
වායුෙගෝලෙය් ෙබොෙහෝ කලක් රඳාපැවැතීමයි. 

 
 CFC රසායන දව ෙය් ඇති ක්ෙලෝරීන් වායුෙගෝලෙය් ඇති 

ඕෙසෝන් වායුවට අතිශයින් හානිදායක විය. එක ක්ෙලෝරීන් 
අණුවකට ඕෙසෝන්අණු එක් ලක්ෂයක් විනාශ කල හැකිය.  CFC 
වල ෙම් විනාශකාරී හැසිරීම වඩා දැඩිවන්ෙන් උෂ්ණත්වය 
ෙසන්ටිෙගඩ් - 43°ට වඩා අඩුවූ විටදීය. ස්ටැෙටොස්පියරෙය් දක්ෂිණ 
ධැවයට ඉහළින් උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් - 62°ක් තරම් අඩුය. 
පථම ඕෙසෝන් විවරය දක්ෂිණ ධැවය ඇසුෙර් උද්ගත වීමට ෙහේතුව 
එයයි.  
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විද ාඥයන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ වලට අනුව CFC ෙහේතුෙකොට 
ෙගන වායු ෙගෝලෙය් ක්ෙලෝරීන් සංයුතිය ඉන්ෙපර පැවැති 
පමාණය ෙමන් පස් ගුණයකින් ඉහළ ෙගොස් තිබුණි.     

 
ෙම් නිසා දක්ෂිණ ධැවාසන්න ඕෙසෝන් පටලය විවරවී ඇති 

බවත් ඒ ෙහේතුව නිසා දක්ෂිණ අර්ධෙගෝලෙය් අක්ෂාංශක 40° ට 
දකුණින් ජිවත් වන මනුෂ යන් අතර චර්ම පිළිකා වැඩිෙවමින් 
පවතින බවත් විද ාඥයන් විසින් නිශ්චිතවම තහවුරු කරණ ලදී. 
ෙම් අනුව චර්ම පිළිකා වලට වැඩි වශෙයන්ම භාජනය වූෙය් 
නවසීලන්තෙය් දකුණුදිග දිවයින, තස්ෙම්නියාව සහ ආජන්ටිනාෙව් 
හා චිලී රෙට් දකුණු දිග පෙද්ශවල ජීවත්වු ජනතාවයි.  

 
මිහිතලෙය් දක්ෂිණ සීමාන්තෙය් පිහිටි නිත   ජනාවාසය 

චිලී රෙට් දක්ෂිණ අක්ෂාංශක 53° පිහිටි "පුන්ටා අරිනාස්" (Punta 
Arenas) සුළු නගරය ෙලස සැලෙක්. 1994 වන විට ෙම් නගරෙය් 
ජනගහණෙයන් 66% කට චර්ම පිළිකා ෙරෝග වැළඳී තිබිණ. ඒ හැර 
සමකයට ආසන්න පෙද්ශ දක්වාම පිළිකා ෙරෝගීන් පමාණෙය් 
වර්ධනයක් වාර්තා විය. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්විට මීට වසර 
විසි පහකට ෙපර අෙමරිකානු එක්සත් ජනපදෙය් ෙමලෙනෝමා 
චර්ම පිළිකාව වැළඳීෙම් සඛ තාව 250 ෙදෙනකුට එක් අෙයකු 
ෙලස ගණන් බලා තිබුණද අද එය 84 ෙදෙනකුට එක් අෙයකු 
දක්වා වැඩිවී තිෙබන අතර ඕෙසෝන් විවරය එයට එක්තරා දුරකට 
ෙහේතුවී ඇති බව සැලෙක්.  

 
පාරජම්බුල විකිරණ අෙප් ශරීරෙය් පතිශක්ති පද්ධතියට 

ෙමන්ම අෙප් ඇස් වලටද හානිකරය.  පර්ෙය්ෂකයන්ෙග් 
ෙසොයාගැනීම්වලට අනුව වායුෙගෝලීය ඕෙසෝන් සංයුතිය 1% 
අඩුවන විට මනුෂ යන්ද ඇතුළුව ඇස් සහිත සියළු සතුන්ට 
වැළ ෙඳන  කැටරැක්ට් (cataract) නැමැති තිමිර පටල ෙරෝගය 
පැතිරීෙම් පමාණය 0.5%කින් වැඩිෙව්. තිමිර පටල ෙරෝගය 
වැළඳුණ විට මනුෂ යන්ෙග් අක්ෂි කාච පාරාන්ධ වීම නිසා 
අනතුරුව ඔවුන් අන්ධයන් බවට පත්ෙව්. තිමිර පටල ෙරෝගයට 
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ෙගොදුරුවන්නන් අතුෙරන් 20% කට එම ෙරෝගය වැළෙඳන්ෙන් 
පාරජම්බුල විකිරණයන් නිසා වන බැවින් ඒ ෙහේතුෙකොට 
අන්ධභාවයට පත්වන්නන්ෙග් සංඛ ාව ඉහළ යෑමට ෙබෙහවින් ඉඩ 
ඇත.  

 
ෙම් හැෙරන ෙකොට පාරජම්බුල විකිරණවල විෂම බලපෑම 

මුළු පරිසර පද්ධතිය පුරාම දැක ගැන්මට ලැෙබනු ඇත. සාගර 
ආහාර දාමෙය් පදනම වශෙයන් සැලෙකන ක්ෂුද ඒකෛශලික 
ශාකයන්ට ෙමන්ම හාල්මැස්සන්ෙග් සිට මැකරල් මසුන් දක්වාවූ 
මත්ස යන්ෙග් කීටයන්ටද ෙම් විකිරණ බරපතල ෙලස බලපායි. 
ෙකොටින් කිවෙහොත් බිත්තර මගින් බිහිවීමට නියමිත සියළු 
පාණීන්ට පාරජම්බුල විකිරණ ෙබෙහවින් අණතුරුදායකය. ෙම් 
අනතුරින් කෘෂිකාර්මික ෙබෝගවලටද ගැලවීම අසීරුය. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්විට පාරජම්බුල විකිරණ පතිශතය 
ඉහලයන හැම අංකයකටම මෑ හා ෙබෝංචි වැනි ෙබෝගවල පලදාව 
1% බැගින් අඩුවන බව ගණන් බලා තිෙබ්.  

 
CFC හා ඕෙසෝන් ස්තරයට සිදුෙවන හානිය අතර 

සම්බන්ධය නිශ්චිත ෙලසම තහවුරු කිරීමට තරම් සාක්ෂි ෙනොතිබු 
1970 ගණන් වල මුල භාගෙය් සිටම ඕෙසෝන් ක්ෂයවීම නිසා සිදුවිය 
හැකි හානිය විද ාඥයන් විසින් අවධාරණය ෙකොට තිබිණ.  එෙහත් 
ඕෙසෝන් විවරෙය් වර්ණ රූප ෙලොවපුරා රූපවාහිණී තිර වල 
වැෙටන ෙතක්ම පූර්වාරක්ෂාවක් ෙලස ෙහෝ ඒ පිළිබඳව නිසි පියවර 
ගැනීමට කාලය එළඹ ඇති බව වටහා ගැනීමට මහජනතාවට 
ෙනොහැකි විය. ෙකෙසේෙවතත් ඉනික්බිතිව CFC රසායන දව  
භාවිතය තහනම් කිරීමට විධිවිධාන ෙයොදන ෙලස බලෙකෙරමින් 
ලියැවුණු ලියුම් සහ ෙපත්සම් ෙද්ශපාලකයන් ෙවත ගලා ඒමට පටන් 
ගත්ෙත්ය. 

 
CFC නිෂ්පාදනය වැඩිවශෙයන්ම ෙකරුෙන් ඩුෙපොන්ට් 

නමින් පතල සුවිශාල කාර්මික රසායන නිෂ්පාදන සමාගම මගිනි. 
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ඩුෙපොන්ට් සමාගම පධාන ෙකොටගත් CFC නිෂ්පාදකෙයෝ තම 
නිෂ්පාදන හා ඕෙසෝන් ක්ෂයවීම අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇතැයි 
යන මතය අවමානයට ලක්කිරීමට දැවැන්ත පචාරක ව ාපාරයක් 
දියත් කෙළෝය.  

 
එෙහත් විද ාත්මක දත්තයන් මගින් තහවුරු ෙක රුනු 

මහජන මතය ඒ සියළු අගතිගාමී පචාරක ව ාපාර අභිබවා ගිෙය්ය. 
CFC ෙවනුවට ආෙද්ශකයක් ෙයොදා ගැනීම අතිශයින් වියදම් සහිත 
ෙවනු ඇතැයි කර්මාන්තකරුවන් විසින් නැගූ හඬ ෙනොතකා 1987 
ෙමොන්ටියල් නගරයට මුළුදුන් රටවල් ගණනාවක නි ෙයෝජිෙයෝ 
ඕෙසෝන් ස්තරය ක්ෂය වීමට තුඩුදුන් ඒ අහිතකර රසායන දව ය 
ෙයොදාගැනීම අනුකමෙයන් ඉවත් කරන ගිවිසුමට අත්සන් තැබූහ. 
එම වසෙර්දීම ඕෙසෝන් ක්ෂයවීම හා CFC අතර ඇති නිසැක 
සම්බන්ධතාවය ඉඳුරාම සහතික ෙකෙරන විද ාත්මක නිගමන 
පකාශයට පත්ෙක රිණ. 
 

ෙමොන්ටියල් එකඟතාවය ෙකතරම් වැදගත් වීද යන බව අද 
අපි දනිමු. ෙම් එකඟතාවය මගින් ක්ෙලොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් 
වර්ගෙය් රසායන දව  හාවිතය තහනම් ෙනොකරන්නට 2050 වන 
විටදී ජනගහණය අධික උත්තරාර්ධෙගෝලෙය් මධ ම අක්ෂාංශක 
කලාපය තුළ ජීවත්වන මිනිසුන්ට ආවරණය ෙගන ෙදන ඕෙසෝන් 
ස්තරෙයන් 50% ක් ඒ හා අනුරූප දක්ෂිණාර්ධෙගෝලීය කලාපෙය් 
ඕෙසෝන් ස්තරෙයන් 70%ක්ද  ක්ෂයවීමට ඉඩ තිබුණි. එෙහත් 
නිසිකලට ඇතිකරගත් ගිවිසුම මගින් 2001වන විට ෙම් ක්ෂයවීම 
එම පමාණෙයන් දහෙයන් එකකට සීමාකර ගැනීමට අපි සමත්වීමු.  
 

 සියළුම රටවල් ෙමොන්ටිෙයල් මූලෙල්ඛය (Montreal 
protocol)මුළුමනින්ම අනුගමනය ෙනොකෙළේය. උදාහරණයක් 
වශෙයන් චීනය තවමත් ක්ෙලොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් හාවිතය 
මුළුමනින්ම අතහැර නැත. එෙහත් වසර 2010 න් ඔබ්බට  
ක්ෙලොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් භාවිත කිරීමට ෙමොන්ටිෙයල් මූලෙල්ඛය 
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කිසිම රටකට ඉඩ ෙනොෙදනු ඇත. ෙම් අතරවාරෙය් තාක්ෂණය 
දියුණු රටවල් ක්ෙලොෙරොෆ්ළුෙරොකාබන් ෙවනුවට වඩා යහපත් 
ආෙද්ශක හදුන්වා දුන්ෙන්ය. ෙම් ඥාණාන්විත පියවර නිසා 2004 
වන විට දක්ෂිණ ධැවාසන්න ඕෙසෝන් විවරෙය් පමාණය 20% කින් 
අඩුවිය. ඕෙසෝන් විවරෙය් පමාණය වසරින් වසරට ෙවනස්වන 
බැවින් ෙම් අඩුවීම නිසැක ෙලසම 'ඕෙසෝන් ව ාධිය' සුවවීමක් 
ෙලස සැලකීම තවමත් අසීරුය. ෙකෙසේෙවතත් CFC  භාවිතය 
අතහැර දැමීම ෙහේතුෙකොටෙගන අවම වශෙයන් තවත් වසර 
පණහක් තුළදී ඕෙසෝන් විවරය යථා තත්වයට පත්වීමට ඉඩ ඇතැයි 
විද ාඥෙයෝ පවසති. 
 

1987 ෙමොන්ටිෙය්ල් මූලෙල්ඛය ඉතා වැදගත්වන්ෙන් එය 
ජාත ාන්තර සම්මුතියක් මගින් සාර්ථක පතිඵල සහිතව පරිසර 
දූෂණය වැළැක්වීමට අධිෂ්ඨාන කල පථම අවස්ථාව වන  බැවිනි.    

 
ඒසා සාර්ථක ජාත න්තර සහෙයෝගිතාවක් අත්දුටු 

මිහිතලෙය්  සියළු ජාතීන් ඒ අනුව ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම  
'සුවකිරීමට' ද ෙනොපැකිලව ඉදිරිපත් විය යුතුව තිබුණි.  හරිතාගාර 
වායු නිකුත්වීම සීමාෙකෙරන ජාත න්තර ගිවිසුමක් පිළිබඳව 
ඉමහත් උද්ෙයෝගයක් කලකදී දක්නට ලැබිණි. එවැනි ගිවිසුමක් 
ඇතිකරගැනීම උෙදසා ෙලෝකෙය් රටවල රාජ ය නායකෙයෝ 
1997දී ජපානෙය් කිෙයෝෙටෝ නගරයට රැස්වූහ.   

 
ෙබොෙහෝ පතිඥාවලට තුඩුදුන් ෙම් රැස්වීෙම් සැබෑ පතිඵලය 

කුමක්වීදැයි අපි මීලඟට ෙසොයා බලමු. 
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