
4. අයිස ්සමය සහ හිරුලප 
 

සූර්යාෙගන් ලැෙබන සකල රශ්මියම පෘථිවිය මගින් 
අවෙශෝෂණය ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? අෙනක් අතට පෘථිවිෙයන් 
පරාවර්තණය වන සුර්ය තාපය මුළුමනින්ම වායුෙගෝලෙයන් 
ඉහළට මිදී අභ වකාශයට ෙනොයන්ෙන් ඇයි? 

 
ෙහොඳින් ඉර පායා ඇති දිනක වුවද හිම මත ලිසස්ායන 

ස්කී(ski) කීඩා කිරීමට කඳුකරයට ගිය ෙකෙනකුට අවට වාතෙය් 
ඇති තද ශීතල ගතිය මැනැවින් දැෙන්. ශීතල වායුෙව් ජල වාෂ්ප 
ෙනොමැති වීම නිසා තාපය සිරකර ගැනීමට ශීතල වාතයට අසීරුය. 
ඒ නිසා වාතය ශීතල වූ විට සුර්යා මගින් අවට වායුෙගෝලය 
රත්ෙනොෙව්. අෙනක් අතට ධවල හිම මත පතිත වන හිරු එළිය 
මුළුමනින්ම පාෙහේ නැවත අභ වකාශය ෙදසට පරාවර්තණය ෙවයි. 
එෙහත් සීතල ෙපෙදස්වලදී වුවද හිරු රැස් ඔෙබ් සම ෙහෝ අත්වැස්ම 
වැනි අඳුරු පෘෂ්ඨයක්මත පතිත වු විට රශ්මිය අවෙශෝෂණය වී 
තාපය ජනිත ෙවයි. 

 
ඔෙබ් ස්කී අත්වැස්ම රත්වී උණුසුම්ෙවන විට ඉන් මිෙදන 

තාප ශක්තිය අහසෙදසට විකිරණය වී වායුෙගෝලෙය් ඇති 
හරිතාගාර වායුව මගින් අවුරා සිරකරගනු ලබයි. පරාවර්තණය වන 
ආෙලෝකය හරිතාගාර වායුව විනිවිද මිදී ගැලවී යන නමුදු 
ආෙලෝකයත් සමඟ විකිරණය වන තාප ශක්තියට එෙසේ කල 
ෙනොහැක. 

 
මිහිතලය උණුසුම් වීමට හා සිසිල් වීමට තුඩුෙදන්ෙන් 

කිනම් ෙහේතූන්දැයි විද ාඥයන් විසින් මැනවින් විමසා බලනු ලැබ 
ඇත. ඒ අතරින් විශිෂ්ඨතම විද ාඥෙයකු ෙලස ඔස්ෙටො-
හන්ෙග්රියානු අධිරාජ යෙය් සිවිල් ඉංජිෙන්රුවරෙයකු ෙලස කට 
යුතු කල මිලියුටින් මිලන්ෙකොවිච් (Milutin Milankovich) 
සැලෙක්. වර්තමානෙය් සර්බියාව යනුෙවන් හැඳින්ෙවන 
පෙද්ශෙය්දී 1879 ජනිත වූ මිලියුටින්ට පථම ෙලෝක යුද්ධය 
අවධිෙය්දී  බුඩාෙෆේස්ට්හි හන්ෙග්රියානු විද ා ඇකඩමි 
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පුස්තකාලෙය් රාජකාරි කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සැලසුණි.  ඒ වන 
විටත් ඔහු එකල මතුවූ විශාලතම විද ාත්මක ගැටළුව වු අයිස් සමය 
(Ice-Age) ඇතිවීම පිළිබඳව හදාරමින් සිටිෙය්ය. ඉන් දශක 
ෙදකකකට පසු 1941 දී ෙලෝකය තවත් මහා යුද්ධයකට අවතීර්ණ 
වී සිටියදී ඔහු සිය විශිෂ්ඨ කෘතිය "Canon of Insolation of the 
Ice-Age Problem" යනුෙවන් පකාශයට පත් කෙල්ය 

 
පෘථිවිෙය් ෙද්ශගුණය විචලනයට කාරක වන අයිස්-

සමය(Ice Age) ඇතිවීම මූලික වශෙයන් කාල චක  තුනකට 
ෙවන්කල හැකි බව මිලියුටින් මිලන්ෙකොවිච් විසින් 1941දී තහවුරු 
කෙළේය. ෙම් කාල-චක මිලන්ෙකොවිච් චක වශෙයන් හැඳින්ෙවයි. 
 

මින් වඩා දීර්ඝතම කාල-චකයට ෙහේතුව  ෙපොෙළොව සූර්යා 
වෙට් ගමන් කරන කක්ෂය  වසර 100,000 වරක් දික්වී 
ෙවනස්වීමයි.  ෙපොෙළොව සූර්යා වෙට් ගමන්කරන්ෙන්  නියම 
වෘත්තාකාර කක්ෂයක ෙනොෙව්. වඩා නිවැරදිව කිවෙහොත් 
අණ්ඩාකාර ෙහවත් ඉලිප්සියාකාර කක්ෂයක් ඔසේසේ ෙපොෙළොව 
සූර්යා වටා ගමන් කරයි.  වසර 100,000 වරක් ෙම් කක්ෂෙය් 
ඉලිප්ස(ellipse) මාර්ගය ඉඳුරා තීව ෙවයි. එවිට එම සංසිද්ධිය 
සිදුවන වකවානුව තුළ පෘථිවිය වෙරක සූර්යාට වඩාත්ම නුදුරින්ද 
තවත් වෙරක සූර්යාට වඩාත්ම ඈතින්ද  ගමන් කරයි. ෙමහි 
පතිඵලය ෙපොෙළොවට වැෙටන සූර්ය තාපෙය් තීව බව තත් කාලය 
පුරා සැලකිය යුතු පරාසයකින් ෙවනස් වීමයි. 
 

ෙපොෙළොව සූර්යා වටා යන කක්ෂ ෙය් ඉලිප්සීය ස් වභාවය 
වර්තමානෙය් එතරම් තීව නැත. එබැවින් ජනවාරි හා ජූලි මාස අතර 
ෙපොෙළොවට වැෙටන හිරුරැස්වල ෙවනස 6% වැඩිෙනොෙව්. එෙහත් 
වසර ලක්ෂයකට වරක් ෙපොෙළොෙව් ඉලිප්සියාකාර කක්ෂය 
අතිශයින් තීව වූ විට එම ෙවනස පමාණෙයන් 20%-30% අතර 
දක්වා ඉහළ යයි. ෙපොෙළොව මත පතිත වන සූර්ය තාපය ෙමතරම් 
විශාල පරාසයකින් ෙවනස් කරන එකම කාල චකය ෙමයයි. එනිසා 
එමගින් ෙපොෙළොෙව් ෙද්ශගුණයට ඇතිවන බලපෑම අති විශාලය.  
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වසර 42,000 ට වරක් ඇතිෙවන ෙදවන වර්ගෙය් කාල 
චකවලට ෙහේතු වන්ෙන් සූර්යා වටා භමණය ෙවමින් ගමන් කරන 
පෘථිවිය සිය අක්ෂෙය් සිට මඳක් පෙසකට ඇලවීමයි. ෙමෙසේ 
ඇලවීෙම් ෙකෝණය  අංශක 21.8° සිට 24.4° ද දක්වා ෙවනසව්ිය 
හැක.  පෘථිවිය ෙමෙලස පෙසකට ඇලවීම ඒ මත වැෙටන සූර්ය 
තාපෙය් පබලතාවය ෙවනස් කිරීමට ෙහේතු ෙවයි. 
 

වඩාත් ෙකටිම තුන්වන කාල චකය උද්ගත වන්ෙන් වසර 
22,000 වරකි. ෙමයට ෙහේතුව පෘථිවිය භමණය වන අක්ෂය 22,000 
වසරකට වරක් උතුරු තරුෙව් සිට ෙව්ගා තරුව දිසාවට ෙදෝලනය 
වීමයි. ෙම් සංසිද්ධිය සිදුවූ විට ශීත සෘතුව ඉතා අධික ශීතලෙයනුත් 
ගිම්හානය ගිනියම් රස්නෙයනුත් යුක්ත ෙවයි.    
 

ඉහත කී කාල චක තුනම හැදින්ෙවන්ෙන් මිලන්ෙකොවිච් 
කාල චක යනුෙවනි. එෙහත් මිලන්ෙකොවිච් කාලචක අනුව අයිස්-
සම (ice ages) උද්ගතවන්ෙන් ඊට අනුගාමීව මහාද්වීප  චලනය 
ෙහවත් මහද්වීපිත ප්ලාවිතය (continental drift) විසින් පෘථිවිෙය් 
ෙගොඩබිම් පෙද්ශ පෘථිවි  ධැවයන්ට වඩාත් ළංකරනු ලැබූවිටයි. ෙම් 
සිදුවීම මිලන්ෙකොවිච් කාල චක සමග නියම කලට උද්ගත වූ විට 
ඇතිවන දෘඩ ශීත සෘතු (හා  සිසිල් ගිම්හාන) ධැව පෙද්ශ වල අති 
විශාල වශෙයන් හිම එක්රැස්කරලීමට දායක ෙව්. ඒ සුවිශාල හිම 
කන්දරාව පැතිරීම නිසා අයිස්-සම(ice ages) උද්ගතෙව්. 
 

දෘඪ මිලන්ෙකොවිච් කාලචක තත්ත්වයන් යටෙත් වුවද 
වසරකට මහ ෙපොෙළොවට වැෙටන සමස්ත සූර්ය තාපෙය් පමාණය 
1% කින් දහෙයනුත් පංගුවකට වඩා ෙවනස් ෙනොෙව්. එෙහත් සූර්ය 
රශ්මි පමාණෙය් ඒ සා සුළුතර ෙවනසට වුවද මහෙපොෙළොෙව් 
උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් අංශක 5° කින් ෙවනස් කළ හැක. 
 

නිසැක වශෙයන්ම ෙකෙසේ සිදුවන්ෙන් දැයි විස්තර කළ 
ෙනොහැකි නමුත් අයිස්-සම උද්ගතවීමට වායුෙගෝලෙය් පවතින 
හරිතාගාර වායු සාන්දණයද බලපාන බව අනුමාණ ෙකෙර්. ෙම් 
අනුමානයට ෙහේතුව නම්  දක්ෂිනාර්ධෙගෝලෙය් හරිතාගාර වායු 
පමාණය පහත දැමීමකින් ෙතොරව ෙමෙතක් කිසිම ෙද්ශගුණ 
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ෙකොම්පියුටර ෙමොඩලයකට (computer model) අනුරූපී අයිස් 
සමයක් නිර්මාණය කිරීමට ෙනොහැකිවීමය.  පෘථිවිෙය්, 
වායුෙගෝලෙය් හා අභ වකාශෙය්  ඇතිවිය හැකි විවිධ විචලනයන් 
පිළිබඳ උපකල්පනික දත්ත ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් පීළිෙයල කල 
ෙකොම්පියුටර වැඩසටහන් වලට කැවීෙමන් ෙද්ශගුණික 
තත්ත්වයන් නිර්මාණය ෙකොට සැසඳීම ෙමවැනි ෙකොම්පියුටර 
ෙමොඩල මගින් සිදුෙකෙර්. 

 
අයිස්-සම උද්ගත වීම පිළිබඳ පෙහේලිකාව මිලියුටින් 

මිලන්ෙකොවිච් විසින් 1941දී නිවැරදිව විසඳනු ලැබු නමුදු ඔහු එකල 
පළකල විශිෂ්ඨ ෙල්ඛණය පථම වරට ඉංගිසි බසට ෙපරළුෙන් 
1969 වසෙර්දීය. ඒ වන විට සාගර පත්ෙල් ෙරොන් මඩ අතරින් 
විද ාඥයන් විසින් ෙසොයාගනු ලැබූ සාධක මිලන්ෙකොවිච් කාල චක 
වලට අනුකූලව අයිස්-සමය නිසා ඇතිවන භූවිෂම ලක්ෂණ කදිමට 
තහවුරු කෙළේය. 
 

මිලන්ෙකොවිච් කාලචක වල බලපෑම  නිසා ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් වන විට පෘථිවිය සිසිල්විය යුතු බවත් අප තවත් හිම 
යුගයකට මුහුණපාමින් සිටින බවත් යටකී අධ යනයන්ට අනුව 
ෙබොෙහෝ විද ාඥෙයෝ විශ්වාස කලහ. එෙහත් හුෙදක් එය 
වායුෙගෝලෙය් හරිතාගාර වායු සමතුලිතය, මානව කියාකාරකම් 
නිසා ෙකතරම් තියුණු ෙලස ෙවනස්  වී ඇත්දැයි දැන නිශ්චය කර 
ගැනීමට ටික කලකට ෙපර තිබූ විශ්වාසයක් පමණි. 
 

හරිතාගාර වායු සහ මිලන්ෙකොවිච් කාල චක වල බලපෑම 
නිසා ෙද්ශගුණයට ඇතිවූ බලපෑම පිළිබඳ වඩා පුළුල් දැනීමකින් 
සන්නද්ධ වීමට ෙද්ශගුණ විද ාඥයන්ට හැකිවූවත් පරීක්ෂා කළයුතු 
තවත් ෙබොෙහෝ සාධක ගණනාවක්ම විය.  
 

ඒ අතරින් එක සාධකයක් වූෙය් සූර්යාෙගන් නිකුත්වන 
තාපරශ්මීවල තීව බවයි. සූර්යාෙගන් නිකුත්වන රශ්මිෙයන් 
තුෙනන් ෙදකකට කිට්ටු පමාණයක් පෘථිවිය මත අවෙශෝෂණය වී 
වැයෙව්. ඉතිරි තුෙනන් එක නැවත අභ වකාශයට පරාවර්තනය 
ෙව්.  
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සුර්ය පෘෂ්ඨෙය් හිරුලප(sunspots) ඇති වීම ෙදදහස් 
වසරක තරම් ඈත කාලයක සිට චීන සහ ගීක තාරකා 
විද ාඥයන්ෙග් නිරීක්ෂණයට ලක්විය. ෙම් හිරුලප පමාණය 
ෙකටිකාලීනව 11වසරක කාලචකයකට අනුවද දීර්ඝකාලීනව 
ශතවර්ෂ අටකට කිට්ටු කාල වකයකට අනුවද ෙවනස්වන බව 
19වන සියවස වන විට දැනගන්නා ලදී. හිරුලප වල උෂ්ණත්වය 
සූර්ය පෘෂ්ඨෙය් උෂ්ණත්වයට වඩා අඩුය. එෙහත් මවිතයට තුඩුදුන් 
කරුණ හිරුලප පමාණය වැඩිවූවිට පෘථිවිෙය් උණුසුම ඉහළ යාමයි.  
හිරුලප විරලවීම 1685-1715 කාලපරිච්ෙඡදෙය්දී යුෙරෝපෙය් 
සාමාන ය උෂ්ණත්වය අංශක එකකින් පහළ බැසීමට ෙහේතුවිනැයි 
විශ්වාස ෙකෙර්.   
 

ෙද්ශගුණය ෙකෙර් හිරු ලප සැබවින්ම  බලපාන්ෙන්ද? 
එෙහත් වසර 6000ක් තරම් ඈත කාලයක් දක්වා වයස රුක් 
කඳන්වල වාර්ෂික-වලයන්(tree-rings) පරීක්ෂාකර බැලූවිට සුර්ය 
ලප හා වෘක්ෂ වර්ධනය අතර කිසියම් සමීපතාවයක් ඇති බවක් 
දැන ගැනීමට ෙනොහැකිවිය. (වාර්ෂික-වලය යනු වෘක්ෂයක් තිරස් 
අතට කැපූ විට දක්නට ලැෙබන එහි වාර්ෂික වැඩීම වසරක් පාසා 
සලකුණු ෙකෙරන වලයාකාර ෙර්ඛා සටහනයි. ෙම් වාර්ෂික 
වලයන් අතර ඇති පරතරය තත්කාලීන ෙද්ශගුණය නිගමණය 
කිරීෙම් සාධකයක් වශෙයන් ෙයොදා ගැෙන්. වලයාකාර ෙර්ඛා අතර 
පරතරය වැඩිවූ විට ඒ වසර යහපත් ෙද්ශගුණයක් සහිත වසරක් 
වශෙයන්ද ඒ පරතරය පටුවීම අයහපත් ෙද්ශගුණයක් ඇතිවූ වසරක 
සලකුණ වශෙයන්ද ගැෙන්.) 
  

වඩා මෑත කෙලක ෙසොයා ගත් ෙතොරතුරු අනුව 
ෙපොෙළොවට පතිතවන සූර්ය රශ්මිෙය් පමාණය හා වායුෙගෝලෙය් 
ඇති හරිතාගාර වායූ පමාණය එකිෙනකට ෙවනස් ආකාරයට 
පෘථිවිෙය් ෙද්ශගුණය ෙකෙරහි බලපාන බව දැන ගන්නට ලැබී 
තිෙබ්. සූර්යාෙගන් නිකුත්වන පාරජම්බුල කිරණ (ultra-violet 
rays) ඕෙසෝන් ස්තරය මගින් අවෙශෝෂනය කිරීම මගින් සූර්ය 
රශ්මිය ස්තරෙගෝලෙය් ෙහවත් ස්ටැෙටොෂ්පියරෙය් ඉහළ ෙකොටස 
උණුසුම් කරයි. එෙහත් හරිතාගාර වායු පමාණය ඉහළගිය විට 
උණුසුම්වන්ෙන් පරිවර්තීයෙගෝලෙය් ෙහවත් ෙටොෙපොෂ්පියරෙය් 
අප ජීවත්ෙවන පහළ ෙකොටසයි.  
 

 40



කලකට ෙපර ඕෙසෝන් ස්තරය විවරවීම (ozone hole) නිසා 
පාරජම්බුල කිරණ අවෙශෝෂනය දුර්වලවීෙමන් සට්ැෙටොෂ්පියරෙය් 
ඇතිවු සිසිල්වීමටද හරිතාගාරවායු පමාණය අධික වීම නිසා 
ෙටොෙපොෂ්පියරෙය් වැඩිවන උණුසුමටද ෙම් වන විට වායුෙගෝලය 
ලක්ව ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් ෙවනසට හිරුලප බල පා ඇති 
බවක් දැනගන්නට ෙනොමැත. 

 
ෙනොෙයක් පාෂාණීභූත ෙහවත් ෙෆොසිල (fossil) දව යද 

තත්කාල වකවානුවල පැවැති ෙද්ශගුණය පිළිබඳ ෙබොෙහෝ ෙද් 
අපට කියාෙදයි. ෙෆොසිලවල ඇතැම් ලක්ෂන ෙමන්ම ෙෆොසිල 
තැන්පත්ව ඇති විවිධ පෙද්ශ අනුවද එකල ෙද්ශගුණය ගැන 
ෙතොරතුරු දැනගත හැක. උදාහරණයක් ෙලස ගතෙහොත් 
ෙද්ශගුණෙය් දැඩිෙවනසක් නිසා හිටි හැටිෙය් සත්ත්ව වර්ග 
ෙලොකෙය් එක් ෙකොනක සිට තවත් ෙකොනකට සංකමනය වීම 
ෙෆොසිල තැන්පත්ව ඇති පෙද්ශ අනුව මැනවින්  ෙත්රුම් ගත හැක. 
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