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විෂයය : ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය - 12 වරේණිය 

නිපුණතාව : 01    

නිපුණතා මරට්ටමර: 

1.1 ජෛවපද්ධති වෙවතහි බලපා, වද්ශගුණිෙ සාධෙ 

1.2    ොලගුණිෙ නිරීක්ෂණ මරධයසථාා,යෙ ්රියාොත්්නවය 
 

පාඩමර : ජෛවපද්ධති සඳ ා උචිත  ොලගුණිෙ ත්න්නව 
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01 . ජෛව පද්ධතියක් සඳ ා උචිත  ොලගුණිෙ ත්න්නව 
 

1.1 ජෛව පද්ධතියක් වෙවතහි බලපා, වද්ශගුණිෙ සාධෙ 

ොලගුණය  

යම් ප්රවද්ශයෙ  යම් නිශථචිත වෙටි ොලසීමරාවක් තුළ වායුවගෝලවේ පවති, සථවභාවය ොලගුණය ,ම් 

වේ. 

වමරමර ොල පතාසය වි,ාඩියක් වැනි ඉතාමර්න සුළු ොලයෙ සිට මරාසයක් වැනි ොලයක් දක්වා විය  ැකි 

ය. 

වද්ශගුණය  

දීර්ඝ ොලයක් තුළ යම් ප්රවද්ශයෙ ොලගුණිෙ ද්නත අධයය,ය ෙත දක්ව, සාමරා,ය පත්සත 

ත්න්නවයයි. 

සාමරා,යවයන් අවුරුදු 30 ෙ ව ෝ ඊට වැඩි ොල සීමරාවක් තුළ දී  ලබාග්න ොලගුණිෙ ද්නත 

විශථවේෂණය කිරීවමරන් ලබාගන්,ා සාමරා,ය අගයන්ව  සථවභාවය අනුව වද්ශගුණය තීතණය වේ. 

වද්ශගුණිෙ සාධෙ 

යම් තටෙ ව ෝ ප්රවද්ශයෙ වද්ශගුණය තීතණය ෙත, වභෞතිෙ සාධෙ වද්ශගුණිෙ සාධෙ වලස 

 ැඳින්වේ. වමරමර සාධෙ ප්රවද්ශයකින් ප්රවද්ශයෙට ව ෝ තටකින් තටෙට වව,සථ විය  ැකි ය. 

උදා තණ: 

 වර්ෂාපත,ය    
 සූර්යාවලෝෙය    

 උෂථණ්නවය    
 සුළඟ     
 සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව     
 වායුවගෝල පීඩ,ය 

 

වද්ශගුණිෙ සාධෙ ජෛවපද්ධතියක් වෙවතහි ඇති ෙත, බලපෑමර  

ජෛවපද්ධතියක් යනු 

යම් නිශථචිත ප්රවද්ශයෙ යම් ොලයක් තුළ  ජීවීන්  ජීවීන් ස  ජීවීන්  අජීවීන් අතත අන්තර් ්රියා සිදුවවමින් 

පවති, ඒෙෙය ජෛව පද්ධතියක් ,ම් වේ . 

 

වර්ෂාපත,ය  

වළාකුළුවල සිට 0.5 – 5  mm අතත විෂථෙම්භවයන් යුතු ෛල බිංදු වපොවළොවට පතිත වීමර වර්ෂාපත,ය 

,ම් වේ. 
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වර්ෂාපත,ය  ෙෘෂිොර්මිෙ ජෛවපද්ධති වෙවතහි බලපෑමර 

ශ්රී ලිංොවේ වර්ෂාපත,වේ  ා එහි වයාේතිවේ විවශේෂිත තටාවක් ව ව්න ත්ද්මරයක් දක්,ට ලැවේ. ඒ 

අනුව ොල සීමරා වදෙෙ දී වබෝග වගා කිරීමර සිදු වෙවර්. 

යල ෙන්,ය මරාර්තු - අවප්රේේ  පළමු අන්තර් වමරෝසමර  
මරැයි - සැේතැම්බර් මරැද  නිත්ත දිග වමරෝසමර  

මර ා ෙන්,ය සැේතැම්බර් මරැද - ව,ොවැම්බර්  වදව, අන්තර් වමරෝසමර  
වදසැම්බර් - වපබතවාත්  ඊසා, දිග වමරෝසමර  

 

 

වර්ෂාපත,ය අව,කු්න ජෛව පද්ධති වෙවතහි දක්ව, හිතෙත බලපෑම්  

 ශාෙ වර්ධ,යට අවශය ෛලය ලැබීමර 

 පසට ෛලය අවවශෝෂණය වීමර නිසා වභෞතිෙ වමරන්මර යාන්ත්රිෙ ක්රමර මරඟින් බම් සැෙසීමර ප සු 

වීමර 

 ෛල වපෝෂෙවලට ෛලය ලැබීමර නිසා ගිංගා  ඇළ වදොළ වසත පුතා ෛල සිංචිත වලස පැවතීමර නිසා 

නියන් ත්න්නව ඇති වුව ද අවදා,මර අඩු වේ. 

 භූ ෛල පු,තාවතෝපණය සිදුවීමර නිසා එමරගින් වපෝෂණය ව, ෛල ප්රභව සිංතක්ෂණය වේ. 

 වගොවිවපොළ ස්නව පාල,වේ දී සතුන්ට අවශය තෘණ නිෂථපාද,ය ඉ ළ යාමර 

 ගිංගා ඇළ වදොළ මරගින් පත්ව ,ය ව, ෛලය සමරග වමරෝයෙට ආශ්රිත ප්රවද්ශවලට බුලලව 

වපෝෂය පදාර්ා ලැබීමර නිසා මර්නසය ග ණය ග ,ය වැඩිවීමර 

උදා:මිත්දිය වයෝධ අඩු ඉසථසා අභිෛ,,ය කිරීමරට ෙලපු ආශ්රිත ලවණ  ෛලයට පැමිණි විට ආ ාත 

බුලල වීමර නිසා ඔවුන්ව  ග ,ය ඉ ළ යයි. 

  

ජෛව පද්ධතිවලට අධිෙ වර්ෂාපතවේ අහිතෙත බලපෑම් 

 අධිෙ වර්ෂාව මරගින්  ලැවබ, අතිත්ක්ත ෛලය පිටාත යාවමරන් ගිංවතුත ත්න්නව ඇති වීමර 

 අධිෙ වර්ෂාපත,ය සමරඟ ෛලවයහි විවිධ ද්රවය අවලම්භ,ය වීමර නිසා මර්නසයයින්ව  ෙතමරේ 

තුවාල වීමර  සථවස, අප සුතා ඇතිවීමර  ා බ්නතත වි,ාශ වීමර සිදු වී මර්නසය ග ,ය අඩුවීමර 

 ෛල ප්රභවවල ෛල මරට්ටමර ඉ ළ යාමර්න සමරඟ මර්නසය අසථවනු ව,ළීමර අඩුවීමර  ා මර්නසය අසථවනු 

සැෙසීවම් ගැටලු ඇතිවීමර 

 මිත්දිය ෛලය වැඩි වශවයන් මිර වීමර්න සමරඟ වමරෝයෙට ආශ්රිත ප්රවද්ශවල ෛලවේ ලවණ 

සාන්ද්රණය අඩු වීමර නිසා කිවුේදිය මර්නසය ෙර්මරාන්තයට බාධා ඇතිවීමර 

 නිදැලි ක්රමරයට ඇතිෙත, වගොවිවපොළ සතුන්ට වතෝග වබෝවීමර  ා වතෝග පැතිරීමර 

 අපදාවය්න සමරඟ එෙතු වී එ, වතොන්මරඩ ෛලාශවල පතුවළේ තැන්ප්න වීමර නිසා ෛලාශවල 

ධාත්තාව අඩු වීමර 

 ෛලෛ පත්සත පද්ධතිවලට වගොවිබම්  ා ෙර්මරාන්තවලින් බැ ැත ෙත, තසාය, ද්රවය  ා 

ොබනිෙ අපද්රවය අධිෙ වලස එෙතු වී සුවපෝෂිත ත්න්නව ඇති වීමර 

 බැත වලෝ   ා අව,කු්න විෂ ද්රවය එෙතුවීමර නිසා ඒවා ආ ාත දාමර ඔසථවසේ මිනිසාට ශරීතගත 

වීවමරන් අහිතෙත බලපෑම් ඇති වීමර 
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 මරතුපිට අපදාවය වැඩිවීමර මරඟින් පාිංශු ඛාද,ය ඉ ළ ය, අතත එ මරඟින් වබෝග  ානි  ,ායයෑම්  

ගිංවතුත වැනි සථවභාවිෙ ආපදා ඉ ළ  යාමර 

 අන්තර් වමරෝසම් ොලවල දී ඇතිව, අකුණු අ,තුරු නිසා ජීවිත  ා වභෞතිෙ  ානි ඇති වීමර 

 පාිංශු වපෝෂෙ වසේදී යාමර නිසා පවසේ නිෂථපාද, ශක්තිය අඩු වී පස නිසරු වීවමරන් ශාෙවල  

නිෂථපාද,යට සෘජුවමර බලපෑම් ඇති කිරීමර 

 දිවා ොලය මුළුේවේමර වර්ෂාව පැවතීමර නිසා  ආවලෝෙ තීව්රතාවය අඩු වී  ප්රභාසිංසථවේෂණ 

තීව්රතාව අඩු වීමර 

 වබෝගවලට දිලීත ස  බැක්ටීත්යා වැනි වතෝග ආසාද,ය වීමර  වැඩි වී එමරඟින් අසථවැන්, 

ප්රමරාණා්නමරෙව අඩු වීමර 

 අධිෙ වර්ෂාව්න සමරඟ ශාෙ ඇද වැටීම් වැනි යාන්ත්රිෙ  ානි සිදු වී ප්රභාසිංශථවේෂණය අඩු වී 

අසථවැන්,ට බලපෑම් ඇති වීමර 

 පතාග වසේදී යාමර මරඟින් පතාගණය අඩුව, අතත සිංවසේච,ය අඩු වී අසථවැන්, ද අඩු වීමර 

 අසථවැන්, ව,ළ, ොල සීමරාවේ දී ලැවබ, වර්ෂාපත,ය නිසා පසු අසථවනු  ානි වැඩි වීමර 

 වගොවිබම් සැෙසීමර  මර්නසය වපොකුණ සැෙසීමර  ා විවිධ වගොඩ,ැගිලි ඉදිකිරීම්වලට අධිෙ 

වර්ෂාවවන් බාධා ඇති වීමර  

ජෛව පද්ධතිවලට අඩු වර්ෂාපත,වේ අහිතෙත බලපෑම් 

 මර්නසය අභිෛ,, තටාව වව,සථ වීමර 

 සථවභාවිෙ පත්සත පද්ධති  ෙෘෂිොර්මිෙ පත්සත පද්ධතිය  ා  ජෛව පද්ධති වි,ාශ වීමර 

 ෛලාශ සිඳී යාමර නිසා ඒවාවේ සිටි, ජීවීන් මිය යාමර 

 නියිං ොලවල දී ෛලවේ ලවණතාව වැඩිවීමර 

 ජීවී සිංක්රමරණ තටා  වපෝෂෙ තටා වව,සථවීමර මරඟින් මර්නසය අසථවැන්, අඩු වීමර 

ආවලෝෙය  

පෘථිවිවේ සියලු ්රියාොතෙම්වලට ශක්තිය ලැවබ, ලිලිෙ ප්රභවය සූර්යයා වේ. පෘතුවි පෘෂථඨය මරතට 

ලැවබ, සූර්ය ශක්තිය විවිධ ප්රමරාණවේ තතිංග ආයාමර සහිත විකිතණවල එෙතුවකි. තතිංග ආයාමරය 

අනුව සූර්ය ශක්තිය ප්රධා, වෙොටසථ තු,කින් සමරන්විත වේ.  

 පාතෛම්බුල කිතණ  
 දෘශය ආවලෝෙය  
 අවධෝතක්ත කිතණ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගැමරා 

කිතණ 
X  කිතණ පාතෛම්බුල 

කිතණ  
අවධෝතක්ත 

කිතණ 
වර්ඩාර් වෙටි 

තතිංග 

(දෘශය ආවලෝෙය  
තතිංග ආයාමරය(මීටත  

තතිංග ආයාමරය (,ැව,ෝ මීටත  
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ජෛව පද්ධති සඳ ා වමරමර දෘශය ආවලෝෙය ආොත තු,කින් බලපායි. 

 ආවලෝෙ තීව්රතාව  
 ආවලෝෙය ලැවබ, ොල සීමරාව  
 ආවලෝෙවේ  ගුණා්නමරෙ භාවය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආවලෝෙ තීව්රතාව  

ආවලෝෙවේ අන්තර්ගත ශක්ති ප්රමරාණය ආවලෝෙ තීව්රතාව ,ම් වේ. දවවසේ ඒ ඒ ොල සීමරාවේ දී 

ශාෙයට ලැවබ, ආවලෝෙ තීව්රතාව වව,සථ ව, අතත ශාෙ ඒ වව,සට අනුවර්ත,ය වී ඇත.  

ජෛව පද්ධතිවලට ආවලෝෙ තීව්රතාවවේ හිතෙත බලපෑම් 

 ආවලෝෙ තීව්රතාව අනුව වබෝග ශාෙවල ප්රභාසිංසථවේෂණය වව,සථ වීමර 

ශාෙ වර්ග උපත්මර ප්රභාසිංසථවේෂණ වේගයට පැමිීමමර සඳ ා එමර ශාෙවලට ආවේණිෙ වූ 
ආවලෝෙ තීව්රතා පවතී. වම්වාවේ අවදි මරට්ටම්  ඳු,ාගැනීවමරන් උපත්මර අසථවැන්,ක් ලබා 
ගැනීමරට  ැකි වේ. (උදා තණ මිත්සථ බටු වැනි වබෝග වැඩි ආවලෝෙ තීව්රතා ප්රිය ෙත, අතත 
ඇන්තූත්යම්  වෙෝපි ස  ගම්මිත්සථ වැනි වබෝග අඩු ආවලෝෙ තීව්රතා ව ව්න වසව, ප්රිය ෙතයි. 

 ශාෙ පත්ර ස  ෙවඳහි වර්ණෙ (ක්වලොතෆිේ වර්ණෙය  ඇන්වතොසයනින් වර්ණෙය  

සිංසථවේෂණය සඳ ා වැඩි ආවලෝෙ තීව්රතාව බලපෑමර 
  

 වබෝග ශාෙවල ජසලීය සථවස, ්රියාවලිය සඳ ා බලපෑමර 

වමරය සෘජු බලපෑමරක් ව,ොව, අතත ආවලෝෙ තීව්රතාව වැඩි ව, විට උෂථණ්නවය වැඩි වීමර  ත ා 

සථවස, වේගය වැඩි වේ.  

 ආවලෝෙ තීව්රතාවය වැඩි වීමර්න සමරග වබෝග ශාෙවල පුටිො විවෘත වීමර වේගව්න වී 

උ්නසථවේද,ය ඉ ළ යාමර සිදුවීමර 

 ශාෙවල ප්රභාවර්තී චල, සිදු වීමර 

 සමර තක් ශාෙවල පඳුරු දැමීමර වැඩිවීමර  

 වබොව ොමරයක් ශාෙ පත්රවල ක්වෂේත්රඵලලය වැඩිවීමර  ා සිංචිත ආ ාත ප්රමරාණය වැඩිවීමර 

ආවලෝෙ තීව්රතාව ආවලෝෙවේ  ගුණා්නමරෙබව 
ගුණා්නමරෙබවගුණා්නමරෙබවගු

ණා්නමරෙබව  

ආවලෝෙයලැවබ, ොලසීමරාව 

රූප විදයා්නමරෙ සාධෙ මරේ පිපීමර  
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 ආවලෝෙ තීව්රතාව ඉ ළ ය, විට ෛලෛ පත්සත පද්ධතිවලට ව ොඳින් ආවලෝෙය ගමරන් කිරීවමරන් 

ෛලෛ පත්සතවල ේලවාිංග  ා ෛලෛ පැළෑටි වර්ධ,ය වීමර මර,ාව සිදු වීමර 

 අධිෙ ආවලෝෙ තීව්රතාවයක් ඇති විට එළවළු  ා පලතුරුවල වය,යට  ානි සිදුවීමර 

 අධිෙ ආවලෝෙ තීව්රතාව මරඟින් ඵලලවල වර්ණෙ විවයෝෛ,ය වීමර 

 

ආවලෝෙවේ ගුණා්නමරෙ බව 

දෘශය ආවලෝෙවේ තතිංග ආයාමර සිංයුතිය ආවලෝෙය ගුණා්නමරෙභාවය වලස  ඳුන්වයි. එ,ම් දෘශය 

ආවලෝෙවේ ඇති විවිධ වර්ණවල  බලපෑමර වමරහි දී සලො බලයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෘශය ආවලෝෙවේ 
වර්ණය  

බලපෑමර 

තතු ප්රභාසිංසථවේෂණය / බීෛ ප්රවතෝ ණය /ෙවඳහි වර්ධ,ය / පුෂථප  ට 
ගැනීමර / ශාෙ ඵලල  ට ගැනීමර 
 

අධිෙ තතු අතු වබදීමර  ා බීෛ ප්රවතෝ ණය දුර්වල කිරීමර 
 

තැඹිලි පතව  ා බීෛාධාතවේ දික්වීමර උපත්මර කිරීමර 
 

වෙොළ පත්රවල ජසල වර්ධ,ය 
 

දම් ඇන්වතොසයනින් සිංශථවේෂණය 

නිේ  ප්රභාසිංශථවේෂණය /මුේ වර්ධ,ය වේගව්න වීමර 

  

තතු ආවලෝෙය 

තතු ආවලෝෙය                

+ 
නිේ ආවලෝෙය 

 

තතු 

ආවලෝෙය 

තතු ආවලෝෙය                

+ 
නිේ ආවලෝෙය 

පාතෛම්බුල 

කිතණ 

බීෛ 

ප්රවතෝ ,ය 
ශාෙ වර්ධ,ය 

(ප්රභාසිංසථවේෂණය  

පුෂථප 

 ටගැනීමර  
ශාෙ ඵලල 

 ටගැනීමර 
වපෝෂෙ ප්රමරාණය  
වැඩිවීමර 
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ආවලෝෙය ලැවබ, ොල සීමරාව 

ආවලෝෙය ලබ, ොල සීමරාව යනු යම් ශාෙයෙට දි,ෙ දී ප්රභාසිංසථවේෂණ ්රියාවලිය පව්නවාවග, 

යා  ැකි වලස  දීේත සූර්යාවලෝෙය පවති, ොල ොල සීමරාවයි. 

 

ජෛව පද්ධතිවලට ආවලෝෙය ලැවබ, ොල සීමරාවේ හිතෙත බලපෑම් 

 ශාෙවල පුෂථප  ටගැනීමර සඳ ා වමරමර ආවලෝෙය ලැවබ, ොල සීමරාව බලපෑම් ෙතයි. 

පුෂථපීෙතණවේ දී ආවලෝෙ ොල සීමරාවේ වව,සට සමර ත ශාෙ ප්රතිචාත දැක්වීමර ප්රොශවර්තීතාව 

වලස  ඳුන්වයි. ඒ අනුව ශාෙ ප්රධා, ොණ්ඩ තු,ෙට වබදා වවන් ෙළ  ැකි ය. 

 

වෙටි දි, 
(පුෂථපීෙතණයට වෙටි දිවා ව ෝ 
දිගු තාත්රී ොල වැදග්න වේ.  

දිගු දි, 
(පුෂථපීෙතණයට දිගු  දිවා ව ෝ 
වෙටි තාත්රී ොල වැදග්න වේ.  

 

දි, උදාසී, 
පුෂථපීෙතණයට දිවා ව ෝ තාත්රී 
ොලවේ දිග වැදග්න ව,ොවේ.  

පැතණි වී තාබු දියුණු වී ප්රවේද 
වෙෝපි වගෝවා බඩඉත්ඟු 

තටෙජු තිත්ඟු මරාළු මිත්සථ 
උඳු ළුණු තක්ොලි 
තල සලාද අන්,ාසි 
උක් අර්තාපේ වබෝිංචි 

සථවරෝවබත් ෙැතට් මිත්සථ 
 

 ශාෙ ප්රභාසිංසථවේෂණය  සථවස,ය  වර්ණෙ සිංසථවේෂණය  ා උ්නසථවේද,ය ය, ්රියාවලි 

සඳ ා බලපෑමර 

 ෛලෛ පත්සත පද්ධතිවල ේලවාිංග  ා ෛලෛ පැළෑටි වර්ධ,ය වීමර 

 ස්න්නව පාල,වේ දී ඇතැම් වගොවිපළ සතුන් ආවලෝෙය සඳ ා සිංවේදී වීමර 
උදා තණ: කුකුේ  පැටවුන්ට ෙෘතිමරව ආවලෝෙය සැපයිමර   

 දිවා ෙල දිග වැඩි ව, විට කිකිළියන්ව  ලිිංගිෙ පත්ණතිය වේගව්න වී බ්නතත නිෂථපාද,ය 

වැඩි වීමර  

උෂථණ්නවය  

ජෛව පද්ධතිවලට උෂථණ්නවවේ හිතෙත බලපෑම් 

 බීෛ ප්රවතෝ ණයට බලපෑමර 

ෛලය  ා ඔක්සිෛන් ප්රමරාණව්න තතම් ලැබුණ ද ප්රශසථා උෂථණ්නවයක් ව,ොලැබුණව ෝන බීෛ 

ප්රවතෝ ණය සිදු ව,ොවේ. එවමරන්මර  සමර ත බීෛවල සුේතතාව ෙෘත්රිමරව ,ැතිෙත බීෛ 

ප්රවතෝ ණය උ්නව්නෛ,ය කිරීමරට උෂථ,්නවය උපවයෝී  ෙතගත  ැකි ය.      

 ප්රභාසිංසථවේෂණයට බලපෑමර 

පත්සත උෂථණ්නවය වැඩිවීමර සමරග එන්සයිමීය ්රියාොරී්නවය වැඩි වී  ශාෙවල ොයිෙ 
 ්රියාවල වේගය වැඩි වේ. 
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 ශාෙවල එන්සයිමීය ්රියා වේගව්න වීවමරන් සථවස, වේගය වැඩි වේ. 

 පුෂථපීෙතණයට බලපෑමර 

සමර ත ශාෙවල පුෂථප  ටගැනීමර සඳ ා අඩු උෂථණ්නව ත්න්නව වැදග්න වේ.(වගෝවා  ෙැතට්  

බීට් වැනි  

බීෛ ව ෝ පැළ  අඩු උෂථණ්නවවලට භාෛ,ය කිරීවමරන් පුෂථප  ට ගැනීමර උ්නව්නෛ,ය 

වසන්තීෙතණය ,ම් වේ.  

 ආෙන්ද වර්ධ,ය සඳ ා 

අර්තාපේ වැනි ආෙන්ද අඛණ්ඩව වර්ධ,ය වීමර සඳ ා වැඩි දිවා උෂථණ්නවයක් ස  අඩු තාත්රී 

උෂථණ්නවයක් තිබය යුතු වේ.  

 ශාෙවල වර්ධෙ ප්රචාතණය වේගව්න කිරීමර 

ශාෙ අතු ඉක්මරනින් මුේ අද්දවා ගැනීමරට ඉ ළ උෂථණ්නව භාවිත ෙතයි. (වපොලිතීන් උමරිං  

 ත්තාගාත  සූර්ය ප්රචාතෙ ආදිවේ දී  

 වබෝග අසථවනු ව,ළා ග්න පසුව ඒවා සැෙසීමර  ා ගබඩා කිරීමරට ප්රශසථත උෂථණ්නව ත්න්නව 

වයොදාගනු ලැවේ. 

 

ජෛව පද්ධතිවලට උෂථණ්නවවේ අහිතෙත බලපෑම් 

 ප්රශසථත උෂථණ්නවය ව,ොලැබුණ  විට දී වගොවිපළ සතුන් පීඩාවට ප්න වී නිෂථපාද,ය අඩු වේ. 

උදා තණ: වැඩි උෂථණ්නවවේ දී වගොවිවපොළ සතුන් පීඩාවට ප්න වී නිෂථපාද,ය අඩුවීමර  ආ ාත 

ගැනීමර අඩු වීමර  සතුන්ව   ලිිංගිෙ පත්ණතියට ගතව, ොලය වැඩි වීමර  වගොනුන්ව   ශුක්රාණු 

වල  ගුණා්නමරෙ බව අඩුවීමර 

 ආ ාත ද්රවය ,තක් වීමරට බලපා, ශුද්ධ ජීවී ්රියාොත්්නවයට බලපෑමර 

 ඉ ළ උෂථ,්නවවල දී පතාග  වියළීමර නිසා වබෝග අසථවනු අඩු වීමර උදා: වී 

 ඉ ළ උෂථණ්නවවල දී සමර ත ජීවීන් තුතන් වීමර 

 ෙතදිය මර්නසය ග ණය වව,සථ වීමර  
සාගත දියවැේ ඔසථවසේ මර්නසය බ්නතත ස  මර්නසය පැටවුන් ඔවුන්ව  වර්ධෙ ප්රවද්ශ ෙතා 

රැවග, ය, අතත ඒ ථ්  මරගින් මර්නසයයින්ව  ජීව, චක්ර අඛණ්ඩව පව්නවා ගනියි. සාගතවේ 

උෂථ,්නවය අඩු වැඩි වීමර සමරග දියවැේ ්රියාොත්්නවය වව,සථ වීවමරන් මර්නසය ජීව, චක්ර බඳ 

වැවට්. 

 සාගතවේ සිටි, විවිධ ජීවීන්ව  වර්ධ,යට බලපෑමර 

සාගත ෛලවේ උෂථ,්නවය ඉ ළ ගිය විට වෙොතේ පත පත්සත පද්ධතියට අහිතෙත වලස බලපායි. 

ඇන්තවසෝවා වර්ගයට අය්න වෙොතේ බුුලබාවාව  වැඩීමරට සාගත ෛලවේ උෂථ,්නවය 20o– 30o  

පමරණ පැවතිය යුතු ය. වමරමර උෂථ,්නවය ඉක්මරවා ගිය විට බඅ අබාවා වි,ාශ වීවමරන් වෙොතේ 

විතිංෛ,ය වේ. එවිට වෙොතේ පත ආශ්රිත ද්වි ෙශිොධතයින්ව  ඝ,්නවය ද අඩුවේ. 

 

 පාත්සත්ෙ උෂථණ්නවය ඉ ළ යාමර මරඟින් අයිසථ දියවී සාගත ෛල මරට්ටමර ඉ ළ යාවමරන්  

වවතළාසන්, ප ්නබම් සාගතවයන් යටවීමර  ා පවසේ අධිෙ ලවණතාවය ප්නවීමර සිදු වේ. 
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සුළඟ 

මරද සුළවේ හිතෙත බලපෑම් 

 ශාෙ පත්ර ආශ්රිතව පවති, ප්රභාසිංසථවේෂණවේ  අතුරු ඵලලයක් ව, ඔක්සිෛන් ප්රමරාණය ඉව්න වී 

ොබන්ඩවයොක්සයිඩ් සාන්ද්රණය වැඩි වීමර මරගින් ප්රභාසිංසථවේෂණ වේගය ඉ ළ 

වගොසථ ආ ාත නිෂථපාද,ය වැඩි වේ.  

 පතාග,ය වේගව්න කිරීමර 

 පත්සත උෂථණ්නවය ඉ ළ යාමර සමර,ය කිරීමර 

 වබෝග අසථවනු ව,ළා  සෙසථ කිරීවම් දී පිත්සිදු කිරීවම් දී  ා වියළීවම් දී උපොරී 

වීමර 

 උ්නකුපාය,ය සිදුවීමර මරඟින් මර්නසයයන්ට ආ ාත බුලල වීවමරන් මර්නසය ග ,ය ඉ ළ යාමර 
(උ්නකුපාය,ය යනු සාගත ප්රවද්ශවල සුළිං ත්න්නව මරඟින් සමුද්ර පතුවේ ොබනිෙ ද්රවය 

මරතුපිටට පැමිීමමරයි.  

දැඩි සුළවේ අහිතෙත බලපෑම් 

 අධිෙ සුළිං ශාෙවලට යාන්ත්රිෙ  ානි සිදු වීවමරන් (ශාෙ ඉදිරී වැටීමර  අතු ෙඩා 

වැටීමර ප්රභාසිංශථවේෂණයට බාධා ඇති වේ.  

 අධිෙ වාෂථපීෙතණය නිසා ශාෙ වියළීමර සිදු වේ. 

 අධිෙ සුළිං නිසා විසිරුම් ෛල සම්පාද,යට බාධා ඇති වී ෛලය අපව්න යෑමර සිදු වේ. 

 ෙෘමි පළිවබෝධ (කූඩි්නතන්  කීඩෑවන්  පිටි මරකුණන්  සුදු මරැසථසන්  වමරන්මර වව,්න වතෝග 

ොතෙයින් වයාේත වේ. 

 ධීවතයින්ට මර්නසය අසථවනු ව,ළා ගැනීමරට බාධා ඇති වීමර 

 පාිංශු ෛලය වාෂථපීෙතණය වේගව්න කිරීමර 

 පසථ අිංශු දූවිලි අිංශු ගසාවග, යාමර මරඟින් පාිංශු ඛාද,ය සිදු වීමර 

 පසථ අිංශු  දූවිලි අිංශු ෛලාශවලට එෙතු වීමර නිසා ෛලාශවල ආවිලතාව ඉ ළ වගොසථ මර්නසය 

ග ණයට අහිතෙත වලස බලපෑමර 

සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව  

වායුවගෝලවේ පවති, ෛල වාෂථප ප්රමරාණය පිළිබඳ මිනුමරක් වලස සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව දැක්විය  ැකි ය. 

සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවවේ හිතෙත බලපෑම්  

 සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවය ප්රශසථත මරට්ටමරෙ ඇති විට වබෝගවල උ්නසථවේද, ්රියාවලිය ප්රශසථත 

මරට්ටමරෙ පව්නවා ගත  ැකි ය. සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව ස  උ්නසථවේද, සී්රතාව අතත ප්රතිවලෝමර 

සම්බන්ධයක් පවතී. 

 ඉ ළ සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවයක් පවති, විට දඬු ෙැබලි මුේ ඇද්දවීමර ප සු වීමර 

 සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවය වැඩි විට ෙලිංෙය ්ාහී ක ොලය වැඩි වීමර 

 වැඩි සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවයක් ඇති විට දී ඇන්තූත්යම්  ඕකිඩ් වැනි ශාෙ මරේවල ගුණා්නමරෙ 

භාවය වැඩි වීමර 

 සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව පත්රවල පුටිො විවෘත වීමරට බලපායි. පුටිො විවෘතව ඇති විට 

ප්රභාසිංසථවේෂණ ්රියාවලිය මරැ,වින් සිදු වේ. 

 අසථවනු ව,ළීමර  සැෙසීමර  ගබඩා කිරීමර සඳ ා සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව ප්රශසථත ව තිබය යුතු ය. 
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වැඩි සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවවේ අහිතෙත බලපෑම් 

 වර්ෂා ොලවේ දී සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාව වැඩිවීමර ව ේතුවවන් ශාෙ වතෝග ආසාද, වයාේතිය වැඩි 

වේ. 

 පළිවබෝධ වයාේතිය වැඩි වේ. (දුඹුරු පැළ කීඩෑවන්  ා  සුදු මරැසථසා  

 සුළවඟන් පතාග,ය ව, වබෝගවල පතාග විසිරී යාමරට බාධා ඇති වේ. 

 උ්නසථවේද,ය අඩුවීමර මරගින් ලවණ සහිත ෛලය අවවශෝෂණය අඩු වේ. 

 බීෛ ගබඩා කිරීමර අප සු වේ. 

 

වායුවගෝලීය පීඩ,ය 

වායුවගෝලීය පීඩ,ය ොලගුණිෙ ත්නවවලට බලපෑම් ඇති ෙතයි. 

 වැඩි පීඩ, ත්න්නව 

වලාකුළු වර්ධ,ය ව,ොවී වැසි තහිත ත්න්නව ඇති වේ. 

 අඩු පීඩ, ත්න්නව 

වලාකුළු වර්ධ,ය වේගව්න වී දැඩි වර්ෂාපත,යක් ස  අකුණු ස  සුළිං මරඟින් අහිතෙත 

බලපෑම් ඇති වේ. ගිංවතුත  ා  ,ායයෑම් වැනි සථවභාවිෙ විප්න ඇති වේ. 

 

1.2 ොලගුණිෙ නිරීක්ෂණ මරධයසථාා,යෙ ්රියාොත්්නවය 
 

ොලගුණිෙ නිරීක්ෂණ මරධයසථාා,ය 

ොලගුණිෙ ද්නත නිවැතදිව ලබා ගැනීමර පිණිස උපෙතණ නිසි පත්දි සථාාප,ය ෙත තැනූ සථාා,යක් 

ොලගුණ නිරීක්ෂණ මරධයසථාා,යක් වලස  ැඳින්වේ. 

ොලගුණ නිරීක්ෂණ මරධයසථාා,යක් සථාාප,ය කිරීවම් දී සලො බැලිය යුතු ෙරුණු 

 වතෝතාගන්,ා භූමිවේ ප්රවද්ශවේ වපොදුවේ දක්,ට ලැවබ, වභෞතිෙ  ා භූ විදයා්නමරෙ 

ලක්ෂණ තිබය යුතු වීමර 

  ැකිතාක් දුතට නිතාවතණය වූ විවෘත සථාා,යක් වීමර 

 ෛල ව ,ය සතුටුදායෙ වීමර 

 සමරතල බමරක් වීමර 

 බාහිත බාධෙවලින් වතොත වීමර  

 ගසථ වගොඩ,ැගිලි වැනි බාධෙ ඇ්න,ම් ඒවාවේ උස වමරන් වදගුණයෙ දුත්න් මරධයසථාා,ය 

පිහිටුවීමර 

 සථාා,යට ආසන්,වේ වැේ  ා ෛලාශ පිහිටා ව,ොතිබීමර  

 සථාා,යට ප සුවවන් ළඟා විය  ැකි වීමර  
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උපෙතණ සථාාප,ය කිරීමර 

උපෙතණ සථාාප,ය කිරීවම් දී එක් උපෙතණයකින් අව,ක් උපෙතණයට ව, බලපෑමර අවමර ව, 

වලස සථාාප,ය ෙළ යුතු ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපෙතණ සථාාප,ය ෙළ ොලගුණිෙ ඒෙෙයෙ දල සට ,ක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ෙෘෂි ොලගුණිෙ මරධයසථාා,වල ද්නත සට න් කිරීමර උදෑස, 8.30 ට ස  සවස 3.30 ට පමරණක් සිදු 

ෙතයි.  
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ොලගුණිෙ පතාමිති මරනි, උපෙතණ  ා ඒවාවේ භාවිත 

පතාමිතිය  උපෙතණය  ඒෙෙය  ද්නත ලබා ගැනීමර  
 

වර්ෂාපත,ය  
 
 
 
 
 
 

සතල වර්ෂාමර,ය  
 

   
 
 
 

 
 
 
සථවයිංක්රීය වර්ෂාමරා,ය  

 
 
 

 
 
 
 

මිලි මීටත 
 
 

 
 
 
 

සෑමර දි,ෙමර 
වප.ව.8.30 ට ද්නත 
ලබාවග, වපත 
දි,ය ඉදිත්වේ 
සට න් ෙතයි. 

වාෂථපීෙතණය   
 
 
 
 
 

 
 
වාෂථපීෙතණ තැටිය 
 
 

 
 

මිලි මීටත 
 

 
 

සෑමර දි,ෙමර 
වප.ව.8.30 ට ද්නත 
ලබාවග, වපත 
දි,යඉදිත්වේ 
සට න් ෙතයි 

උෂථණ්නවය  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

සාමරා,ය  
උෂථණ්නවමරා,ය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
සික්සථව  උපත්මර අවමර උෂථණ්නවමරා,ය  

 
 
 

වසේසියසථ 
අිංශෙ 

 
 
 

සෑමර දි,ෙමර 

වප.ව.8.30 ට 
ද්නත ලබාවග, 
වපත දි,ය 

ඉදිත්වේ සට න් 

ෙතයි. 
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සුළව  වේගය  

අනිලමරා,ය  

 
 
 

පැයට  
කිවලෝමීටර් 

 
 
 

සෑමර දි,ෙමර 
වප.ව.8.30 ට ද්නත 
ලබාවග, වපත 
දි,ය ඉදිත්වේ 
සට න් ෙතයි. 

සුළව  දිශාව   
 
 
 
 
 
 

සුළිං දිශා දර්ශෙය  

 
උතුරු 
දිශාවේ සිට 
එ, ආ,තිය 
අිංශෙ 
ගණනින් 

 
සෑමර දි,ෙමර 
වප.ව.8.30 ට ද්නත 
ලබාවග, වපත 
දි,ය ඉදිත්වේ 
සට න් ෙතයි. 

සාවේක්ෂ 
ආර්ද්රතාවය  

 
වත්න  ා වියලි 

බේබ 
උෂථණ්නවමරා,ය 
 
 

 
   ආර්ද්රතාමරා,ය  
  

 
 
 

ප්රතිශතයක් 
වලස 

 
 
 

වප.ව.8.30 ට  ා 
3.30 ට ද්නත ලබා 
වග, උදය  ා 
සවස වලස 
සට න් ෙතයි. 

වායු පීඩ,ය  

  
පීඩ,මරා,ය  / බැවතෝමීටතය 
  
 

 
 
 
පැසථෙේ 
/තසදිය 
වසන්ටිමීටර් 

 
 
 
වප.ව.8.30 ට  ා 
3.30 ට ද්නත ලබා 
වග, උදය  ා 
සවස වලස 
සට න් ෙතයි. 
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පාිංශු උෂථණ්නවය   

 
 
පාිංශු උෂථණ්නවමරා,  
 
 

 
 
 
 

වසේසියසථ 
අිංශෙ 

 
 
 
 

වප.ව.8.30 ට  ා 
3.30 ට ද්නත ලබා 
වග, උදය  ා 
සවස වලස 
සට න් ෙතයි. 

ආවලෝෙය පවති, 
ොලසීමරාව   

 
 

 
සුර්ය දීේතමරා,ය  

ආවලෝෙය 
ලැවබ, 
පැය ගණ, 

 
 
සෑමර දි,ෙමර 
වප.ව.8.30 ට ද්නත 
ලබාවග, වපත 
දි,ය ඉදිත්වේ 
සට න් ෙතයි. 

ආවලෝෙ තීව්රතාව  

 
සුර්ය විකිතණමරා,ය  

 
 
 

වර්ගමීටතයට 
වවොට් 

 
 
 

සෑමර දි,ෙමර 
වප.ව.8.30 ට ද්නත 
ලබාවග, වපත 
දි,ය ඉදිත්වේ 
සට න් ෙතයි. 
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සථවයිංක්රීය ොලගුණිෙ මරධයසථාා,ය  

නිරීක්ෂෙයකු ව  මරැදි ්න වීමරකින් වතොතව  විවශේෂවයන් සථාාපිත සිංවේදෙ උපොතවයන් ොලගුණිෙ 

ද්නත වාර්තා ෙත දුතසථා සන්නිවේද, ක්රවමරෝපාය මරගින් එමර ද්නත මරධයමර දන්ත බැිංකුවක් වවත 

සම්වප්රේෂණය කිරීවම් සථාා,ය  සථවයිංක්රීය ොලගුණිෙ මරධයසථාා,යක් ,ම් වේ. 

සථවයිංක්රීය ොලගුණිෙ මරධයසථාා,යක්  ප්රධා, අිංග තු,කින් සමරන්විත ය.  

1. සිංවේදෙ (sensors   

2. ද්නත ගබඩා කිරීවම් ලඝුත (data logger  

3. පු,තාවතෝප,ය ෙළ ැකි වෙෝෂ (rechargeable battery  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පු,තාවතෝපණය ෙළ  ැකි බැටත්( Rechargeable Battery ) 

වමරමර මරධයසථාා, සඳ ා විදුලි බලය සපයන්වන් සූර්ය ශක්තිය ව ෝ සුළිං බලවයනි. සූර්යාවලෝෙය අඩු 
ොලවල දී සුළිං බලය ප්රවයෝෛ,යට ගනියි. ඒ සඳ ා සූර්ය වෙෝෂ  ා සුළිං ටර්බයි, පු,තාවතෝප,ය 

ෙළ  ැකි බැටත් ( rechargeable battery  වලට සම්බන්ධව පවතී. සමර ත අවසථාාවල රැ ැන් මරඟින් ද 

විදුලි බලය ලබා ගනියි. 

ද්නත එෙතුෙතණය ( data logger  

වමරමර ොලගුණ මරධයසථාා,වේ  දවත බඳු ය. එමරඟින් සිංවේදෙවල (sensors  වතොතතුරු එෙතු ෙත 

ගැනීමර්න  එෙතු ෙතග්න ද්නත සෙසථ කිරීමර  ා ගණ,ය කිරීමර්න සිදු ෙතයි. 

එවමරන්මර  ද්නත ගබඩා කිරීමර  අවශය අවසථාාවල දී ද්නත විවිධ මරාධය ඔසථවසේ ලබා දීමර ද  (GSM /Wifi 

/USB /GPRS  ද්නත එෙතුෙතණවේ ්රියාවන් වේ. 

සිංවේදෙ ( Sensors) 

සිංවේදෙ ොලගුණිෙ ප්රතිවතෝධී බ ාලු  (fiberglass stainless steel enclosure  තුළ පිහිටුවා කුඹ ගසට 

සවි ෙත ඇත.  

සූර්ය විකිතණ   

සාවේක්ෂ ආර්ද්රතා සිංවේදෙය  

අකුණු සන්,ායෙය 

සුළවේ වේගය  ා දිශාව  

සූර්ය වෙෝශ  

ද්නත ගබඩා කිරීවම් ලඝුත 

 

වර්ෂාමරා,ය 
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ප ත උපෙතණ සිංවේදෙ සහිතව කුඹ ගසට සවිෙතයි. 

 උෂථණ්නවමරා,ය   

 සුළිං දිශා දර්ශෙය  

 අනිලමරා,ය     

 ආර්ද්රතාමරා,ය   

 වායුපීඩ,මරා,ය    

 වලාකුළුවල උස මරැනීමර සඳ ා Ceilometer  

 වර්ෂාමරා, / වර්ෂණ ආොත මරනි, උපෙතණ  

 සූර්ය විකිතණතාව මරනි, උපෙතණ  

කුඹ ගස 

සථවයිංක්රීය ොලගුණිෙ මරධයසථාා,යෙ සියලු මර ොලගුණ උපෙතණ කුඹ ගසෙ (Mast සවිෙත ඇත. 

වමරමර කුඹ ගස ගැේව,යිසථ ව ෝ වව,්න සුදුසු සවිමර්න වලෝ  දණ්ඩකි. 

කුඹ ගවසහි උස විවිධ අවශයතා මරත 2 m  3 m  10 m  ා  30 m ඉ ළින් සවි ෙතයි. 

මිනිසාට බලපෑම් ඇති ෙත, ොලගුණිෙ ද්නත ලබාගැනීමරට 2 m උවසන් 
වබෝගවලට  ානිෙත, ොලගුණිෙ ද්නත ලබා ලබාගැනීමරට 3 m උවසන්  

ගසථ වගොඩ,ැගිලි ආදී බාධෙවලින් වතොතව ද්නත ලබා ගැනීමරට අවශය වූ විට 10 m උවසන්  

විශාල පතාසයෙ ොලගුණ ද්නත ලබා ගැනීමරට අවශය වූ විට 30 m උවසන්  
 

සන්නිවේද, ක්රවමරෝපායන් ව,ොමරැති සථවිංක්රීය ොලගුණිෙ මරධයසථාා,යෙ ද්නත රැසථ කිරීමරට 

නිරීක්ෂෙවයකු එමර සථාා,යට වත්න් වත පැමිණ අව්න වග, යා  ැකි පත්ග,ෙයක් තුළට එමර ද්නත 

ලබා ගනියි. 

සාම්ප්රදායිෙ ොලගුණිෙ නිරීක්ෂණ මරධයසථාා, වවනුවට සක්රීය ොලගුණිෙ මරධයසථාා, භාවිතවේ වාසි 

 සියලු මර ොලගුණිෙ ද්නත අවශය වේලාවට නිවවසේ ස  ොර්යාලවේ සිට මර ලබාගත  ැකි ය. 

 නිතිපතා සිදු ෙළ යුතු ,ඩ්නතු කිරීම් සථවයිංක්රීයව සිදු වේ. 

 ොලගුණිෙ ද්නතවල උපත්මර  ා අවමර අගයන් මරාසිෙ වමරන්මර වාර්ෂිෙව අවශය විට සථවයිංක්රීයව 

ලබා වදයි. 

 දි,ක් තුළ ොලගුණිෙ ද්නත වව,සථ වීමර සථවයිංක්රීයව ලබා දී.  

 ද්නත සථවයිංක්රීයව එෙතු කිරීමර  ා ඇගයීමර සිදු ෙතයි. 

 ඕ,ෑමර දුතෙ සිට ොලගුණිෙ මරධයසථාා,ය වතොතතුරු අන්තර්ෛාලය  ත ා ලබාගත  ැකි ය. 

 ෙම්ෙරු රමරය අවශය වන්වන් ,ැත. 

 ඉතා දුෂථෙත පත්සතයෙ වුව ද සථාා,ගත ෙත අවශය ද්නත ලබා ගැනීමරට  ැකි ය. 
 

ොලගුණිෙ අ,ාවැකි  ා වතොතතුරු ඉදිත්ප්න කිරීවම් වැදග්නෙමර  

- ධීවත  ා ෛලෛ ජීවී පද්ධති ආශ්රිත ෙටයුතු සඳ ා  
- වබෝග වගාවේ දී වගා තටා  ා වගා පද්ධති පිළිබඳව තීතණයට   
- ෛල පද්ධති ෙළමර,ාෙතණය ෛල සම්පාද, ෙටයුතු ආදිය සඳ ා   
- පත්සත පද්ධති ෙළමර,ාෙතණවේ දී  
- සථවභාවිෙ ොලගුණ විප්න පිළිබඳව ප්රෛාව දැනුව්න කිරීමරට  
- ආපදා ෙළමර,ාෙතණයට 


