විෂයය: ජෛවෙද්ධති තාක්ෂණපේදය - 12 පරේණිය
නිපුණතාව: 04
නිපුණතා මට්ටම:
4.1 ලංකාපේ ෛල ප්රභව
4.2 භූගත ෛලය

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර
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04. ජෛවෙද්ධතිවල දී ෛල ප්රභව
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ොඩම: ජෛවෙද්ධතිවල දී ෛල ප්රභව

4.1 ලංකාපේ ෛල ප්රභව



මිනිසාට තමන්පේ එදිපනදා ෛල අවශ්යතා සපුරාගත හැකි ප්රමාණපයන් ෛලය ලාාගත හැකි ුලලාර
ෛල ප්රභව පලස හුනන්වි.
ෛල ප්රභව විවිධ නිර්ණායක අනුව වර්ග කළ හැකි ය.
1. ඇති වී ඇති ආකාරය (ස්වභාවිකත්වය)
I. ස්වභාවික උදා : ගංගා, පදොළ, ුලහුද
II.
කෘත්රිම උදා : වැේ, පෙොකුණු, ෛලාශ්, වාරි ඇළ, ළං (කෘෂි/ආටිසීයානු), ෛලාශ්, අුලණු
2. ෛල ප්රභවය ිහිටටන ස්ාානය අනුව
I. ෙෘෂ්ඨීය ෛල ප්රභව
උදා: ගංගා, ඇළ, පදොළ, වැේ, පෙොකුණු, ෛලාශ්, අුලණු
II.
උෙ ෙෘෂ්ඨීය භුගත ෛල ප්රභව - කාන්දුවීම, වෑස්සීම හා ගැඹුරු වෑස්සීම තුළන් පමම
ෛලය ආටීසියානු ළං, කෘෂි ළං මගින් ප්රපයජෛනයට ගත හැකි ය.

ගඟ

පදොළ

කෘෂි ළඳ



වැව

ෛල ප්රභවවල භාවිත විවිධාකාර පේ.
1. ගෘහස්ා කටයුතුවලට
උදා : ොනයට, ඉහුම් ිහහුම් කටයුතුවලට, ිහරිසිදු කිරීම් කටයුතුවලට

2. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට
උදා :- පාජග වගාවට, සත්ත්ව ොලනයට, ධීවර කටයුතුවලට

2

නිෂ්ොදනපේ ප්රධාන අුල්රවය පේ.
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3. කර්මාන්ත කටයුතුවලට
උදා :- සල්ෆියුරික් අම්ලය
නිට්රික් අම්ලය
එතිලින්

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර

4. විවිධ
උදා: ස්වභාවික පසෞන්දර්යට, ජෛව විවිධත්වයට, සංචාරක
ආකර්ෂණයට, ප්රවාහන මාධයයක් පලස, ෛල විදුලිය වැනි ාලශ්ක්ති
නිෙදවීමට(උදම් රළ - ලංකාපේ භාවිත පනොපකපර්.) ආගමික විවිධ
චාරිත්ර වාරිත්රවලට (ිහරිත් ෙැන්, දිය කැීමම), විපනජදාත්මක ්රීඩා සඳහා
( ඔරු ෙැදීම )
ඉහත ආකාරපයන් විවිධ භාවිත සඳහා පයොදා ගන්නා ෛල ප්රභව භාවිතයට ගැලපෙන ෙරිදි පතජරා
ගැනීම වැදගත් පේ. ඒ සඳහා සලකා ාලන කරුණු කිිටෙයකි.
1. අවශ්යතාව සැිහපරන අයුරින් ෛලය ලාා ගත හැකි වීම
වගා බිමට ෛලය සෙයන අවස්ාාපේ දී එක් වරකට අවශ්ය වන ෛල ප්රමාණය සැෙයීමට ප්රභවයට
හැකි විය යුතු ය. කඩින් කඩ ෛලය සැෙයීමට සිදු වුවපහොත් අනවශ්ය ිහරිවැයක් දැරීමට ද සිදු පේ.
2. අවශ්ය කාලවල දී ෛලය ලාා ගැනිමට ඇති හැකියාව
පාජගයට ෛලය සැෙිය යුත්පත් වගා බිපම් ෙපසේ ක්පෂේත% ධාරිතාව තීරණය කරන්නා වූ ඌනතා
මට්ටමක් දක්වා අඩු වූ විට ය. ඒ අවස්ාාපේ දී ෛල ප්රභවපයන් ෛලය ලාා ගත හැකි විය යුතු ය.
එනම් වියළ කාලපේ දී ෙවා ෛලය සැෙයීමට හැකි විය යුතු ය. කර්මාන්ත පහජ කෘෂිකාර්මන්තය
සඳහා කාලීන ෛලාශ් පතජරා ගන්පන් නම් අපනකුත් කාලවල දී විකල්ෙ ෛල ප්රභව පතජරා
ගැනීම වැදගත් ය.
3. ලාා ගන්නා ෛලපේ ඇති ගුණාත්මක ාව හා අේරවයවලින් පතොර වීම
ෛල ප්රභවපයන් ගන්නා ෛලපේ ලවණතාවය අධික වීම හා ාැර පලජහ අඩංගු වීම නිසා ශ්ාකවල
විෂ වීම් ඇති විය හැකි ය. ෛලපේ අඩංගු අෙøjH නිසා වගාවට වල් ෙැළ පාජ වීම හා පරජග හානි
සිදු විය හැකි ය. තව ද ෛල මාර්ග අවිටර විය හැකි ය, අවසන් නිෂ්ොදනපේ ගුණාත්මය අඩු වීම,
යන්ත්ර ුතත්රවල අවිටරතා ඇති වීම, පකටි කාලයක දී නඩත්තු කිරීම් සිදු කළ යුතු වීම ආදිය ද විය
හැකි ය.
4. භාවිතයට ගැපනන ස්ාානය හා ෛල ප්රභවය අතර ඇති දුර
ෛල ප්රභවය හා වගා බිම අතර ඇති දුර වැඩි වීපමන් වගා බිමට අවශ්ය වන ෛල ප්රමාණය අෙපත්
යාම නිසා අවශ්ය ෛල ප්රමාණය වැඩි වන අතර ඇළ මාර්ග සකස් කිරීමට හා නළ මාර්ග පයදීමට
ද අමතර ුලදලක් වැය පේ.
5. ෛල සම්ොදන ක්රමය අනුව ගැලපෙන ආකාරය
ෙෘෂ්ඨිය, උෙ ෙෘෂ්ඨිය හා ක්ෂු්ර ෛල සම්ොදන ක්රම අතුරින් තමන් පතජරා ගත් ෛල ප්රභවපේ
ධාරිතාව ෛල සම්ොදන ක්රමයට ගැලපේ ද යන්න සිතා ාැලීම පමිට දී සිදු පේ. සාමානය ෛල
ප්රභවයක ධාරිතාවය ක්ෂු්ර ෛල සම්ොදන යටපත් විශ්ාල පාජග වෙසරියක් සඳහා පයොදා ගැනිමට
සිතීම නිදුතනකි.
6. පතජරා ගත් ෛල ප්රභවපයන් ෛලය ලාා ගැනීමට අවශ්ය වන ිහරිවැය
පම් සඳහා ෛල ප්රභවය හා භාවිතයට ගැපනන ස්ාානය අතර ඇති දුර, ප්රභවය හා භාවිත ස්ාානය
අතර ඇති උස ආදිය ාලොි. ඒ අනුව සකස් කළ යුතු ෛලය පගන යාපම් ෙද්ධතියට වැයවන
වියදම ලාන ලාභයට සාපේක්ෂව කුඩා විය යුතු ය.
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අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර

වැසි ෛලය එක් රැස් කිරීම (Rain Water Harvesting)


ශ්රී ලංකාවට වැසි ලැපාන ප්රධාන ආකාර කිිටෙයකි.
1. පමජසම් ුතළං
 නිරිත දිග පමජසම් වැසි
 ඊසාන දිග පමජසම් වැසි
2. සංවහන
 I වන අන්තර් පමජසම් වැසි
 II වන අන්තර් පමජසම් වැසි
3. වාුතළ
 අඩු ීමඩන ප්රපද්ශ්
 ීමඩන අවොත
 ුතළ ුතලං / වාුතළ




පමජසම් වර්ෂාව ෙදනම් කරපගන අෙ රපටිට කෘෂිකර්මාන්ත රටාව පගොඩනැගී ඇත.
ශ්රී ලංකාපේ මාසික වර්ෂාෙතන වයාේතිය ද්වි - ශීර්ෂාකාර හැඩයක් ගනිි. පමම රටාව ෙැහැදිලිව
නිරීක්ෂණය කළහැක්පක් වියළ කලාෙපේදී ය.
වර්ෂාෙතන රටාව ෙදනම් කරපගන ශ්රී ලංකාපේ වගා කන්න 2ක් ඇත.
1. යල කන්නය
2. මහ කන්නය
යල කන්නය
යල කන්නය සඳහා ාලොන වර්ෂාෙතන ආකාර
- I වන අන්තර් පමජසම් වැසි - මාර්තු - අපප්රේල් අතර කාලය
- නිරිත දිග පමජසම් වැසි - මැි - සැේතැම්ාර් අතර කාලය
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 ප්රධාන වශ්පයන් පතත් කලාෙයට නිරිත දිග පමජසම් වැසි ලැප..
 ප්රධාන වශ්පයන් වියළ කලාෙයට ඊසාන දිග පමජසම් වැසි ලැප..
 යල කන්නය සඳහා පතත් කලාෙපේ සාර්ාක පලස වී වගා කරි. නුලත් පමම කන්නපේ දී වියළ
කලාෙයට ෛල ඌණතා ඇති වීපම් අවදානම වැඩිය.
 වියළ කලාෙය සඳහා ප්රධාන වශ්පයන් ඊසාන දිග පමජසම් ුතළං මගින් වැසි ලැප.. එම සමපේ
ලැපාන ෛලය එක්රැස් කිරීම සඳහා ෙැරැන්නන් විසින් වැව නිර්මාණය කරන ලදී. එම වාරි ෛලය
උෙපයජගි කරපගන යල කන්නපේ දී වියළ කලාෙය වී වැනි ෛල අවශ්යතාව වැඩි පාජග වගා කරි.
 ඒ සංකල්ෙය හරහා වැව නිර්මාණය වූ අතර, එය විශ්ාල ප්රපද්ශ්යක් සඳහා ලැපාන වැසි ෛලය එක්
රැස් කිරීමට සකසා ඇති වුහයක් පලස දැක්විය හැකි ය. මීට අමතරව අුලණු හා ෛලාශ් නිදුතන්
පලස දැක්විය හැකි ය.
 අතීතපේ දී ලාංකිකයන් වැසි ෛලය එක්රැස් කිරීපම් වුහ පලස වැේ සැකසීමට ෙුතබිම් වූ පහේතු
කිිටෙයකි.
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මහ කන්නය
මහ කන්නය සඳහා ාලොන වර්ෂාෙතන ආකාර
- I වන අන්තර් පමජසම් වැසි - ඹක්පතජම්ාර් - පනොවැම්ාර් අතර කාලය
- නිරිත දිග පමජසම් වැසි - පදසැම්ාර් - පොරවාරි අතර කාලය

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර








කෘෂිකාර්මික හා එදිපනදා අවශ්යතා සඳහා අවශ්ය වන ෛලය ලාා ගැනීමට ස්ාාවර ෛල
ුලලාර වියළ කලාෙපේ ිහිටටා පනොතිබීම
 ෛනතාවපේ ප්රධාන ීවපනජොය කෘෂිකර්මාන්තය වූ අතර වසපර් එක් කාලයකට
ෙමණක් ලැපාන වර්ෂාෙතනය ප්රමාණවත් පනොවීම
 ලංකාපේ උතුරු ප්රපද්ශ්යට කලින් කලට ෙැමිපණන නියං තත්ත්වවලට හුත වීම හා කුන
ෙන්ති ිටඟ වීම නිසා ලැපාන සංවහන වර්ෂා ප්රමාණය ද අවම වීම
අද කාලපේ දී පමම සංකල්ෙය වියළ කලාෙයට ෙමණක් සිමා පනොවී, ෛල සම්ෙත රැක ගැනීමටත්
ඒවා කාර්යක්ෂමව භාවිතයට ගැනීමත් අරුලණු පකොටපගන වැසි ෛලය එක්රැස් කිරීපම් ටැංකි පලස
එය ලංකාපේ අපනකුත් ප්රපද්ශ්වලට ද වයාේත වී ඇත.
වැසි ෛල සංරක්ෂණය සඳහා ිහයසිවලින් අෙදාවය වන ෛලය හා පෙොළව මතුිහටින් ගලා යනෛලය
පයොදා ගනිි.
සෑම වැසි ෛල සංරක්ෂණ ෙද්ධතියකම තිබිය යුතු මූලික පකොටස් තුනකි.
1. ෛලය රැස් කිරීපම් පෙජෂකය පහජ මතුිහට ස්ාානය
2. ෛලය රැස් කළ ස්ාානපේ සිට ගාඩා කරන ප්රභවය දක්වා රැපගන යන ෙද්ධතිය
3. භාවිතය ිහණිස ෛලය ලාා ගන්නා පතක් රැස් කර තාන ප්රභවය පහජ ටැංකිය

වහලය
වැිට ීමල්ල

ෙළුල පසේදුම්
ිහට වීපම් මාර්ගය

වැසි ෛලය ටැංකියට පයොුල කරන නළය
පෙරණය
ෛලය භූගත ළඳට පයොුල කරන නළය

කරාමය

ෛලය භාවිතයට ගන්නා කරාමය

පම් අයුරින් පමම සංකල්ෙය නවීකරණය වී ෙැමිණීම හරහා, වැසි ෛලය එක්රැස් කිරීපම් වැදගත්කම්
රාශියක් දැක්විය හැකි ය.
1. වර්ෂාව පනොමැති කාලවල දී ප්රපයජෛනයට ගත හැකි වීම
2. ගං වතුර තත්ත්ව ොලනයට පයොදාගත හැකි වීම (ෙහත් බිම් අශ්රිතව පමය වැදගත් පේ.)
3. ප්රධාන ෛල සැෙයුපම් භාවිතය 00 දක්වා අවම කරගත හැකි වීපමන් ආර්ිකව වාසි ලාා ගත
හැකි වීම
4. ස්වාධින ෛල සැෙයුමක් ෙවතින ාැවින් අවශ්ය විටක ෛලය සෙයාගත හැකි වීම නිසා අණ්ඩ
ෛල සම්ොදනයක් ලාා ගත හැකි වීම
5. ළං (නල ළං) සඳහා වන ඉල්ලුම අඩුවන ාැවින් භූගත ෛල මට්ටම ස්ාාවරව ෙවත්වාපගන යාමට
දායක විය හැකි වීම
6. පමම ඒකකයක් ෙැවතීම ඉඩම් හා පද්ෙල සඳහා අමතර වටිනාකමක් එක් කිරීමට සමත් වීම

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර
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භූගත ළඳ

ඇගයීම
1. ෛල ප්රභව භාවිතා කළ හැකි ප්රධාන අවස්ාාවන් හතර සඳහන් කර ඒ සඳහා නිදුතනක් ාැගින්
ලියන්න.
2. ෛල ප්රභවපේ භාවිතය අනුව ුතදුුත ෛල ප්රභවය පතජරා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න.
3. අතීත ලාංකිකයන් වැසි ෛලය එක්රැස් කිරීපම් වුහ සැකසීමට ෙුතබිම් වූ පහේතු පමොනවාද?
4. නිවසක වැසි ෛල සංරක්ෂණ ෙද්ධතියක තිබිය යුතු මූලික පකොටස් නම් කරන්න.
5. නිවසක වැසි ෛල සංරක්ෂණ ෙද්ධතියක් ෙවත්වා ගැනීපම් වැදගත්කම් පමොනවාද?

අමතර දැනුමට…
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ලංකාපේ වැසි ෛලය එක් රැස්කරන්නන්පේ සංසදයක් ෙවතින අතර එමඟින් ලංකාපේ විවිධ
ප්රපද්ශ්වලට වයාෙෘති මඟින් වැසි ෛල සංරක්ෂණ ෙද්ධති ලාා දී ඇත. ඒ හරහා ඔවුන්, ආරක්ෂිත
ොනීය ෛල සැෙයුමක් ලාා දීමත්, කෘෂිකර්මාන්තයට ෛලය සැෙයීමත්, නියඟයට හා ගංවතුරට
විසුනමක් ලාා දීමත් හා භූගත ෛල මට්ටම ඉහළ නැංවීමත් යන කරුණු අපේක්ෂා පකපර්.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර

4. 2 භූගත ෛලය (Ground Water)









භූගත ෛලය යනු ෙෘිවිය මතුිහටට යටින් ොංශු අවකාශ් තුළ ොෂාණ අතර කුහර හා ිහිහරීම් අතර
ිහරී ඇති ෛලයි.
භූගත ෛලපේ ඉහළ සීමාව භූ ෛල මට්ටම ( Water Table ) පලස හුනන්වන අතර එය සෑම තැනකම
එක හා සමානව පනොිහිටටි.
භූගත ෛලය ෛලධර, උල්ෙත් හා ළංවලට ෛලය සෙයන ප්රභවය පලස ්රියා කරි.
භූගත ෛලය ෙැවතීම සඳහා පහේතුවන ප්රධාන සාධක කිිටෙයකි.
1. ෙපසේ කාන්දු වීපම් හැකියාව
ෙපසේ කාන්දුවීපම් හැකියාව වැඩි නම් වැඩි ෛල ප්රමාණයක් ෙස තුළට ගමන් කර තැන්ෙත් වීම
සිදු පේ.
2. ොංශු සවිවරතාව
ෙස් අංශුවල හැඩය හා ඒවා ඇසිරී ඇති ආකාරය මත ෙපසිට අවකාශ් ෙරිමාව පවනස් පේ.
එනම් එකම හැඩපේ හා ප්රමාණපේ ෙස් අංශු වර්ගය ඇති විට වැඩි ෙස් අංශු ෙරිමාවක් ලැපාන
අතර විවිධ ප්රමාණපේ විවිධ ෙස් අංශු ඇති විට ඇතිවන අවකාශ් ෙරිමාව අඩු පේ.
3. පෙොපළොවට ෙතිත වන ෛල ප්රමාණය (වර්ෂාව)
පෙොපළොවට ෙතිත වන ෛල ප්රමාණය ෛල සම්ොදනය පහජ වර්ෂණය මත තීරණය පේ.
භූගත ෛලය විවිධාකාර ක්රමවලින් පෙොපළොව තුළ එක් රැස් වී ඇත. ෛලධර පහජ ෛල සංචායක පලස
හුනන්වන්පන් පම්වා ය. ඒ අනුව ෛලධරයක් යනු ෛලය රඳවා ගැනීම පමන්ම අවශ්ය අවස්ාාවල දී
ෛලය ඉවත් කර ගැනීමට හැකියාවක් ෙවතින ෙෘිවිය අභයන්තරපේ ෛලය එක්රැස් වූ ස්ාානයක්
පේ.
ෛල සංචායක වර්ග කළ හැකි ආකාර කිිටෙයකි.
1. ිහිටටා ඇති ගැඹුර පහජ කලාෙය අනුව
o ගැඹුරු
o පනොගැඹුරු
2. සැකසී ඇති ආකාරය අනුව
o ආටිසියානු
o ආටිසියානු පනොවන

ආටිසියානු ෛලධර (Artesian / Confined aquifers)





පමය සීමා වූ ෛලධර පලස ද හුනන්වි.
එපසේම පමය සංවෘත ෛලධරයකි.
ස්ිර ෛලධරයක් වන අතර අධික ීමඩනයකින් යුතුව ෛලය ගාඩා වී ඇත. එයට පහේතුව
අොරගමය ොෂාණ තට්ු  2ක් අතර ිහිටටා තිබීමි.
ඉතා ගැඹුරු ළං (නළ ළං)වල ෙවතින්පන් පමවන් ෛලධරවල ඇති ෛලයි.



පම්වා අනවිටර ෛලධර පලස ද හුනන්වි.
සාමානය ෛලධර පලස හුනන්වි.
විවෘත ෛලධරයකි.
ෛලාශ්රිත ප්රපද්ශ්වල ෙවතින පනොගැඹුරු සාමානය ළං සකසා ඇත්පත් එම ෛලධර උෙපයජගී
කරපගනය.
පමම ළංවල ෛලය එම ප්රපද්ශ්පේ භූගත ෛල මට්ටමට සමාන උසකින් ෙවතී.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර
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ආටිසියානු පනොවන ෛලධර (Non-artesian / Uncofined aquifers)

අර්ධ සීමා වූ ෛලධර (Semi confined aquifers)



විවෘත ෛලධර ආකාරයකි.
නුලත් පමිට ස්ාරවලින් එකක් (පාොපහජ විට ඉහළ ස්ාරය) අර්ධ ොරගමය පේ. එාැවින් පමම
ෛලධරවල ඇති ෛලය එම ස්ාරය හරහා එහා පමහා ගමන් කරි. පම් පහේතුපවන් පම්වා කාන්දු
වන ෛලධර පලස ද හුනන්වි.

උළැගි (Perched aquifers)




පමය ද විවෘත ෛලධර ආකාරයකි.
සීමිත ප්රපද්ශ්යක ෙමණක් විිටදී ෙවතිි.
භුගත ෛල මට්ටමට වඩා ඉහළන් ිහිටටි. එාැවින් තාවකාලික ය.

පුනරාපරජෙණ ප්රපද්ශ්ය

ආටීසියානු
කල්ිහත ීමඩන ෛලධරපේ
ිහිටටි
පර්ණාව
උතුරන ළඳ

උළැඟි ළඳ

ආටීසියානු
පනොවන ළඳ

ආටීසියානු
ළඳ

භූෛල
මට්ටම
ආටීසියානු
පනොවන ෛලධර
අොරගමය ොෂාණ
ස්ාරය

අොරගමය
/අර්ධ ොරගමය
ෛල ස්ාරය

සංවෘත ෛලධර/ ආටීසියානු ෛලධර

භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය යනු කාන්දු වීම හා වෑස්සීම මඟින් ෛලය භුමිය මතුිහට සිට ෙහළට
ගමන් කර භූගත ෛලයට එකතුවීපම් ්රියාවලිය ි. පමම ්රියාවලිය ස්වාභාවිකව (වර්ෂාව, ෛලාශ්
පහජ ගංගාවලින් ෛලය ලැබීම) පහජ කෘත්රිමව (ෛල සම්ොදනය හා පවනත් මානව ්රියාකාරකම්) සිදු
විය හැකි ය.



භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය විය හැකි ප්රධාන ක්රම 2කි.
1. විසරණ පුනරාපරජෙණය
වර්ෂාෙතනපයන් ලැපාන ෛල කාන්දු වීම මඟින් භූගත ෛල මට්ටම සංතෘේත වනපතක් ෛලය
විශ්ාල වශ්පයන් වයාේත වීමි. පමය ප්රාපද්ශීය පුනරාපරජෙණය, ඍජු පුනරාපරජෙණය,
ස්ාානීය පුනරාපරජෙණය පලස ද හුනන්වි.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර
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භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය



අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර
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2. භුමිපේ ිහිටටීම
ාෑවුම සිටත භූමියක අෙදාවය වැඩි වී ෙස තුළට ෛලය වෑස්සීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු කරි.
සමතලා බිමක ෛලය අෙදාවය අඩු අතර එවිට වෑස්සීම වැඩි වී භූගත ෛල ප්රමාණය වැඩි පේ.
3. ෙපසේ ස්වභාවය
සවිවරතාව වැඩි ෙසක වෑස්සීම වැඩි නිසා ොංශු ෛල ප්රමාණය ඉහළ යි. ොංශු වුහය අනුව
ෙපසේ සවිවරතාවය තීරණය වන ාැවින් පාොරළු, වැලි, මැටි ආදී ෙසක් වෑස්සීම ෙහුත කරි.
4. ොෂාණවල ස්වභාවය
ොෂාණ නිර්මාණය වී ඇති ණනිෛවල ස්වභාවය හා ඒවා ාැඳී ඇති ආකාරය වෑස්සීමට වැදගත්
ය.
උදා :- ීර්ණය පවමින් ෙවතින ොෂාණ ෛලය වෑස්සීමට වැඩි ඉඩක් පදන අතර ග්රැනිට්
ොෂාණ එපසේ ෛලය වෑස්සීමට ඉඩ ලාා පනොපදි.
5. ශ්ාක ගහණය හා පවනත් දිරාෙත් ්රවය ෙැවතීම
ෛලය රඳවා ගනිමින් ෙස තුළන් වෑස්සීමට වැඩි කාලයක් ලාා පදන අතර ශ්ාක ුලල් නිසා
අේරවය අඩු වී ෙස ෛලපයන් සංතෘේත වීම ෙහුතපවන් සිදු කරි.
6. මානව ්රියාකාරකම්
මිනිසා විසින් සිදු කරන සංවර්ධන ්රියාවලි මඟින් ෙස නිරාවරණය වීම වැඩි කරවන අතර
එවිට අෙදාවය වැඩි වී ෛලය කාන්දු වීම වැඩි කරවි. එපසේම නඩත්තු කටයුතු ෙහුත කිරීම
ිහණිස නිරාවරණය වූ ප්රපද්ශ් පකොන්්රීට් දැමීම, ගල් ඇල්ලීම වැනි ්රියාකාරකම් සිදු කරන
විට ද කාන්දු වීපම් ප්රමාණය අඩු පේ.
භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණපේ වැදගත්කම
පලජකපේ ශීඝ්ර දියුණුව හා අධික ෛනගහනපේ පනොනිමි අවශ්යතා පහේතුපවන් ෙෘිවිපේ ඇති
ෛලධරවලින් අධික පලස ෛලය ෙරිපභජෛනය කරනු ලාි. මතුිහට ෛලය අධිකව දුෂණය වී තිබීමත්
ඒවා ප්රමාණවත් පනොවීමත් ඊට පහේතුව පේ. පමම ෙරිපභජෛනය භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය
ශිඝ්රතාවයට වඩා වැඩි ාැවින් එය වැඩි දියුණු කර ගැනීමත් තිරසාර භාවිතයත් වැදගත් පේ. එිට දී
නල ළංවලින් නිරතුරුව ෛලය ලාා ගැනීමට, මතුිහට ෙවතින ලවණ වර්ග ෙපසේ ගැඹුරු ස්ාර කරා
පගනයාමට පමම භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය වැදගත් ය.
භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය ස්වභාවිකව වන පේගය ප්රමාණවත් පනොමැත. එාැවින් එය වැඩි
දියුණුවට විවිධ උෙක්රම භාවිත කරි.
 ෛලවහන කාණු, ප.සම්, වළවල් ආදිය සැකසීම
උදා : ඉන්දියාපේ පක්රළ ප්රාන්තපේ විශ්ාල වළවල් සකසා ඒ තුළට ෛලය පුරවා තැබීපමන්
ෙසට ෛලය ලැබීමට සැලැස්වීම
 ශ්ාක වගා කිරීම - මතුිහට ආෙදාවය අඩු කිරීම හා ුලල් නිසා සවිවරතාව වැඩි වී කාන්දු වීම
පේගවත් කරවීම
 ෛලය කාන්දු වීමට උෙක්රම පයදීම
 ොංශු වුහය රුරුල් වීම
 ෙසට කාානික ්රවය එකතු කිරීම හරහා ෙපසේ සවිවරතාවය දියුණු කිරීම
 ොංශු වුහය දියුණු කිරීම
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2. පක්න්ද්රීය පුනරාපරජෙණය
ෛලාශ්, ඇළ පදොළ වැනි මතුිහට ෛල ප්රභවවලින් ඒවාට ෙහළන් ිහිටටි ෛලධර කලාෙවලට ෛලය
ගමන් කිරීමි. පමය ඍජු පනොවන, අනියම් පුනරාපරජෙණය පලස ද හුනන්වි.
භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය කරන සාධක
1. වර්ෂාපවන් පහජ ෛල සම්ොදන ප්රමාණය
වර්ෂාව / ෛල සම්ොදනය නිතරම පහජ වැඩි වශ්පයන් සිදු වන විට පෙොපළොව තුලට
වෑස්පසන ෛල ප්රමාණය වැඩි වී ෙස සංතෘේත පේ. එවිට භූගත ෛල ප්රමාණය වැඩි පේ.

ඇගයීම
1. පගොවි මහපතකු විසින් සිය ළපඳිට ෛල මට්ටම වියළ කාලපේදී අඩුවන ාවත් පතත් කාලපේදී
වැඩිවන ාවත් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. පමම ළඳ පෙජෂණය කරනු ලාන ෛලධර කුමන
ආකාරයක ඒවා විය හැකිද?
2. ප්රපද්ශ්යක භූගත ෛලපේ පුනරාපරජෙණ ශීඝ්රතාවය ඉතා අඩු ාව සිුතපවක් විසින් හුනනාගන්නා
ලදී. එපලස භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණ ශීඝ්රතාවය අඩු වීමට පහේතුවිය හැකි කරුණු පමොනවාද?
3. අර්ධ සීමා වූ ෛලධරයක ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න.
4. වියළ කලාෙපයිට භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය කිරීපම් වැදගත්කම ෙැහැදිළ කරන්න.
5. භූගත ෛලය පුනරාපරජෙණය වර්ධනය කරනු ලාන ක්රම විස්තර කරන්න.

අමතර දැනුමට...
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භූගත ෛලය ගුණාත්මක තත්ත්වය අනුව ප්රධාන ෙන්ති හා උෙ ෙන්ති පලසට වර්ග කරනු ලාි.
එිට දී වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පයොදා ගන්නා ෙරාමිතිය වන්පන් ෛල වර්ගපේ අඩංගු ුලළු ඝන
්රවය ප්රමාණය පේ. ඒ අනුව ෙන්ති හතරක් දැක්විය හැකි ය.
I ෙන්තිය - ුතවිපශ්ේෂී භූගත ෛලය
පමිට ුලළු ඝන ්රවය ප්රමාණය 500 mg/l කට අඩු මට්ටමක ෙවතිි. ඉතා ඉහළ
ගුණාත්මයකින් යුක්ති.
II ෙන්තිය - ොනීය ෛලපේ ගුණාත්මක ාව ඇති භූගත ෛලය
පමිට ුලළු ඝන ්රවය ප්රමාණය 500-3000 mg/l ක් පේ.
III ෙන්තිය - සීමාසිටත භාවිතයක් සිටත භූගත ෛලය
පමිට ුලළු ඝන ්රවය ප්රමාණය 3000-10000 mg/l ක් පේ. ස්වභාවික පමන්ම මානව
ාලෙෑම් පහේතුපවන් පමම ෛලය දූෂණය වී ඇත.
IV ෙන්තිය - ලවණ සිටත භූගත ෛලය
පමිට ුලළු ඝන ්රවය ප්රමාණය 10000 mg/l කට අධික ය. ඉහළ ලවණතාවකින්
යුක්ත ය.

අන්තර්ගතය - එස්. එන්. ඩී. පෙපර්රා, ජෛව ෙද්ධති තාක්ෂණපේදය ගුරු, ර/සිවලී මධය විදHdලයය, රත්නපුර

