சுன்னாகம் நிலத்தடிநீரில் பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்களையும்

அவற்றுடன்

பதாடர்புெட்ட மற்ள ய மாசுக்களையும் இனம் காணுதல் – ஓர் ஆய்வு
கலாநிதி B விக்றனஸ்வ ன், கலாநிதி KP சிவகுமா ன், கலாநிதி P வ ீ சிங்கம்
சாராம்சம்
சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி வைாகத்ளத அண்டிய ெகுதிகைில் உள்ை மண் மற்றும்
நிலத்தடிநீர் மாசுெடுதல் ெற் ிய தமது விசனத்ளத உள்ளூர் விவசாயிகள் சங்கம் ஒன்று
2008 மற்றும் 2011ஆம் ஆண்டுகைில் யாழ்ப்ொண அ ச அதிெரிடம் எடுத்துச் பசன் து.
சுன்னாகத்திலும் அருகிலுள்ை ெகுதிகைிலும் நீ ர் மாதிரிகளை எடுத்துப் ெரிறசாதிப்ெதன்
மூலம் ஆய்வு ஒன்ள

றதசிய நீர் வழங்கல் வடிகால் அளமப்புச் சளெ 2013ஆம்

ஆண்டில் ஆ ம்ெித்தது. இந்த ஆய்வும் இலங்ளக சுற் ாடல் அெிவிருத்திச்சளெ
முன்பனடுத்த இன்றனார் ஆய்வும் உள்ளூர்க் கிணறுகைில் காணப்ெட்ட எண்பணய்
மாசுக்களுக்கான ெின்னணியில் சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி வைாகத்தில் இடம்பெறும்
பசயற்ொடுகள் இருக்கின் ன என்ெளதச் சுட்டிக்காட்டின. மாசளடதல் கு ித்து பொதுச்
சுகாதா ச் றசளவயாைர்கள் காட்டிய ஈடுொடும் மக்கள் எழுப்ெிய முள ப்ொடுகளும்
நீதிமன்
ஆய்வுகள்

நடவடிக்ளக எடுக்கப்ெடுவதற்கும் நீ ரின் த த்ளதப் ெரிறசாதிக்கும் ெல
ஆ ம்ெிக்கப்ெடுவதற்கும் கா ணங்கைாக அளமந்தன.

சுன்னாகம் நீர்ப்ெடுளகயில் (Chunnakam aquifer) அண்ளமயில் பசய்யப்ெட்ட ஆய்வுகள்
எல்லாறம பெற்ற ாலிய மாசுெடுதளல மதிப்ெிடுவதற்பகன எண்பணய் மற்றும்
பகாழுப்பு (Oil and Grease) பச ிவு அைவடுகளைறய
ீ
பசய்திருந்தன. இந்த ஆய்வுகைின்
றொது, அைக்கப்ெட்ட எண்பணய் மற்றும் பகாழுப்புச் பச ிவுகள் கி மமாக நியம
மட்டங்களுக்கு றமலானளவயாக இருந்தன. ஐதற ாகாென் அைவடுகளுக்காக
ீ
இலங்ளகயில் இதுறவ பொதுவாகப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் முள யாக இருந்தாலும்,
எண்பணய் மற்றும் பகாழுப்புச் பச ிவு அைவிடுதலுக்காக பசய்யப்ெடும் ெிரித்பதடுத்தல்
பசயற்ொடானது றவறு ெல ஐதற ாகாென்களையும் உள்ைடக்குவதால் றமற்ெடி
முள யானது பெற்ற ாலிய மாசுெடுதளலக் கணிப்ெதற்கு உகந்ததன்று. எனறவ,
பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்களைக் கு ிப்ொக அைந்து பகாள்வதற்கான றதளவ
உண ப்ெட்டது.
அவுஸ்திற லியாவிலும் வடஅபமரிக்காவிலும் வதியும் நலன்விரும்ெிகள் சிலர்
இளணந்து கு ிப்ொன பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்களை (BTEX, அதாவது, பென்சீ ன்,
பதாலுயீன், எளதயில் பென்சீ ன், ளசலீன் என்ென) அைப்ெதற்கான ளகக்கடக்கமான
கருவி (portable gas chromatographic apparatus; FROG 4000) ஒன்ள

அன்ெைிப்ொகக்

பகாடுத்தார்கள். கூடறவ, நவன
ீ
முள கைில் ெலவிதமான பெற்ற ாலியம்
ஐதற ாகாென்களை சர்வறதச த த்தில் அைப்ெதற்காக இந்த ஆ ம்ெக்கட்ட ஆய்வுக்கும்
வழிபசய்தார்கள். இந்த ஆ ம்ெக்கட்ட ஆய்வின் றநாக்கங்கைாவன, (1) கு ிப்ெிட்ட
பதாளகயிலான நீர் மாதிரிகளை எடுத்து பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்கள் மற்றும்
பதாடர்புளடய மாசுக்கள் கு ித்த விரிவான மதிப்ெீடு ஒன்ள ச் பசய்தல், (2) எண்பணய்
மற்றும் பகாழுப்புச் பச ிவு (oil and grease) - பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்கள்
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என்ெவற்றுக்கிளடயிலான பதாடர்புகளை அவதானித்தல், மற்றும் (3) FROG 4000
கருவியினால் பெ ப்ெட்ட முடிவுகளைச் சரிொர்த்தல் என்ெனவாகும்.
இந்த ஆய்விற்காக எடுத்துக் ககாள்ளப்பட்ட

பன்னிரண்டு நீ ர் மாதிரிகளிலும்

கபற்ற ாலியம் ஐதறராகாபன்களின் தடயங்கள் எதுவும் காணப்படவில்லல. இந்த
நீர் மாதிரிகைில் ஒற்ள ச்சக்க

(monocyclic) அற ாமற் ிக் ஐதற ாகாென்கள் (பென்சீ ன்,

பதாலுயீன், எளதயில் பென்சீ ன், ளசலீன்), ெல்சக்க

(polycyclic) அற ாமற் ிக்

ஐதற ாகாென்கள், பமாத்த பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்கள் என்ென நுண்கருவிகைால்
அைந்து அ ியத்தக்க அைவுக்கு இருக்கவில்ளல. றதசிய நீர் வழங்கல் வடிகால்
அளமப்புச் சளெ தனது ஆய்வின் றொது எடுக்கப்ெட்ட நீர் மாதிரிகைில் ஈயம் மற்றும்
குற ாமியம் உறலாகங்கள் இருந்ததாகத் பதரிவித்திருந்தாலும், இந்த ஆய்வின் றபாது
எடுக்கப்பட்ட நீ ர் மாதிரிகளில் அலுமினியம், ஆசனிக்கு, இரும்பு, ஈயம், கட்மியம்,
குற ாமியம், கசம்பு, கசலனியம், நாகம், நிக்கல், பாதரசம், மங்கன ீசு என்

எந்த

உறலாகங்களின் பிரசன்னமும் காணப்படவில்லல. எடுக்கப்ெட்ட மாதிரிகைில்
நான்கில் ஒன் ில் (மூன்று) ளநத்திற ற் ின் பச ிவு குடிக்கும் நீரின் த

நியமங்களுக்கு

றமலாகக் காணப்ெட்டிருந்தது. நீர்வன்ளம ென்னிரு மாதிரிகைிலும் கள ந்த
திண்மங்கைின் அைவு ஒன்று தவிர்ந்த எல்லா மாதிரிகைிலும் த

நியமங்களுக்கு

றமலாகக் காணப்ெட்டன. கு ிப்ொக, நீ ர் மாதிரிகளில் காணப்பட்ட இ. ககாலி (E. coli)
என்

பக்ரீ ியா விசனம் தருவதாகும். இவ்வளகயில், நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்ெட்ட

எல்லாக் கிணறுகளுறம மலகூடக் குழிகைிலிருந்து கசியும் கழிவுநீரினால் கணிசமான
அைவுக்கு மாசுெடுத்தப்ெட்டிருகின் ன என்று உறுதியாகக் கூ லாம்.
இந்த ஆய்வின் றபாது எடுக்கப்பட்ட நீ ர் மாதிரிகளில் கபற்ற ாலியம்
ஐதறராகாபன்கள் இருப்பதற்கான சான்றுகள் இருக்கவில்லல என்பலத சுன்னாகம்
நீ ர்ப்படுலகயில் கபற்ற ாலிய மாசுபடுத்தல் இல்லல என்பதற்கான சான்று எனக்
ககாள்ள முடியாது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் நீரில் பெற்ற ாலியம் ஐதற ாகாென்கள்
இருக்கின் னவா என்ெது கு ித்த ஒரு அ ிவிளனக் பகாடுத்தாலும், இதற்காக
எடுக்கப்ெட்ட ென்னிரு நீர் மாதிரிகள் மாசுெட்டிருந்த இடங்கைிலிருந்து
பெ ப்ெட்டிருப்ெினும், அளவ மட்டும் மிகவும் ெ ந்ததும் றவறுெட்ட குணவியல்புகளைக்
பகாண்டதுமான சுன்னாக நீர்ப்ெடுளகளய முழுளமயாகப் ெி திநிதித்துவம் பசய்ய
முடியாது என்ெளதயும் கவனத்தில் பகாள்ை றவண்டும்.
சந்றதகத்துக்கு இடமற்

வளகயில், சுன்னாகத்திலும் சுற் ியுள்ை ெகுதிகைிலும் உள்ை

ெல குடிநீர் மற்றும் நீர்ப்ொசனக் கிணறுகைில் கண்ணுக்குப் புலப்ெடும் எண்பணய்ப்
ெடிமங்களும் உண த்தக்க பநடியும் இருந்திருக்கின் ன. ெருவமளழ காலத்தில்
சுன்னாக மின்ெி ப்ொக்கி வைாகத்திலிருந்து நிலத்தடி நீருடன் நகர்ந்த பெற்ற ாலியம்
ஐதற ாகாென்கள் பதாடர்ந்து வந்த மாதங்கைில் மண்ணிலும் நீ ரிலும்
இடம்பெற் ிருக்கத்தக்க பெௌதிக, இ சாயன, உயிரியல் மாற் ங்கைால் சிளதவுற்றுப்
றொயிருக்கக்கூடும்.
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சுன்னாகம் நீர்ப்ெடுளகயில் காணப்ெட்ட எண்பணய்க் கழிவுகைின் ெி தான மூலம்
சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி நிளலய வைாகம் தான் என்

பொதுவான உடன்ொடு ஒன்று

காணப்ெடுகி து. ஒரு விபரமான சுற் ாடல் மதிப்பீடு ஆய்வும் நீ ர்சார் நிலவியல்
(hydrogeology) ஆய்வும் கசய்யப்படாமல் சுன்னாகம் மின்பி ப்பாக்கி வளாகத்தில்
உள்ள றவறுபட்ட கட்டலமப்புகள் மற்றும் குடாநாட்டில் உள்ள றவறு மாசுபடுத்தும்
மூலங்கள் என்பன எந்த விகிதாசாரத்தில் பங்களிப்புச் கசய்திருக்கின் ன என்
விபரங்கலளக் கணித்துக் ககாள்வது சாத்தியமாகாது.
கபற்ற ாலிய மாசுபடுதலின் பாதிப்புகலள முழுலமயாக ஆராய்ந்து விளங்கிக்
ககாள்ளும் கபாருட்டு கபருமளவிலான நீ ர் மாதிரிகலள யாழ்ப்பாணத்தின் நான்கு
நில நீ ர்ப்படுலககளிலிருந்து எடுப்பது உட்பட ஒரு விஞ்ஞான முல யில்
கட்டலமக்கப்பட்ட விரிவான நிலத்தடிநீ ர் ஆய்வு ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட றவண்டும்
என்று இந்த ஆ ம்ெக்கட்ட ஆய்வு முடிவு பசய்கி து. இவ்றவளையில், உறலாகங்கள்,
ளநத்திற ற்று, ெீளட (களை மற்றும் பூச்சி றொன் ன) நாசினிகள், மலக்கழிவுகைில்
உள்ை நுண்ணுயிரிகள் றொன் ளவயும் ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட றவண்டும்.
நீ ானது ொவளனக்குப் ொதுகாப்ொனது என்று தகுந்த அதிகாரிகள் உறுதி பசய்யும்வள ,
உயர் கவனத்துக்கு உரியளவ என்று அளடயாைம் காணப்ெட்ட ெி றதசங்கைில் உள்ை
வடுகளுக்கு
ீ
ெருகுவதற்கும் சளமப்ெதற்கும் நல்ல த முள்ை நீர் வழங்கப்ெடறவண்டும்.
சுன்னாகம் நிலத்தடிநீரின் பெற்ற ாலிய மாசுெடல் ெி ச்சளன பதாடர்ொக, கீ றழ
த ப்ெட்டளவ உட்ெட, ெல குறுகியகால, இளடக்கால மற்றும் நீ ண்டகாலப் ெடிமுள கள்
எடுக்கப்ெடறவண்டும் என்று இந்த ஆய்வு ெரிந்துள


பசய்கி து.

நீ ானது ொவளனக்குப் ொதுகாப்ொனது என்று தகுந்த அதிகாரிகள் உறுதி
பசய்யும்வள , உயர் கவனத்துக்கு உரியளவயாக அளடயாைம் காணப்ெட்ட
ெி றதசங்கைில் உள்ை வடுகளுக்கு
ீ
ெருகுவதற்கும் சளமப்ெதற்கும் நல்ல
த முள்ை நீர் வழங்கப்ெடறவண்டும்.



குடிமக்கைின் கிணறுகளைக் கலக்கி இள ப்ெதுடன் கிணற் ின் உட்ெகுதிச்
சுவர்களையும் கழுவிச் சுத்தம் பசய்ய குடிசார் மற்றும் பொதுச் சுகாதா
அதிகாரிகள் ஏற்ொடு பசய்யறவண்டும்.



அ சானது, நிலம் – நீர் உட்ெட்ட விெ மான சுற் ாடல் கைமதிப்ெீட்டு ஆய்வு
ஒன்ள ச் சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி வைாகத்தினுள்ளும் அண்மித்த
ெகுதிகைிலும் றமற்பகாள்ைறவண்டும்.



பெற்ற ாலிய மாசுக்கள் மற்றும் உறலாகங்கள் றொன் வற்ள

உரிய முள யில்

ெகுத்தாய்வு பசய்யும் திட்டங்களுடன் சுன்னாக நில நீர்ப்ெடுளகளய மூன்று
மாதங்களுக்கு ஒருமுள

(ெருவமளழக்குச் சற்று முந்திய, மற்றும் மளழ

முடிந்தவுடனான காலங்கள் உட்ெட) ெகுப்ொய்வு பசய்வதான விஞ்ஞான
முள யில் கட்டளமக்கப்ெட்ட நிலத்தடிநீர் ஆய்வு ஒன்று பசய்யப்ெடறவண்டும்.
யாழ்ப்ொணத்தின் மற்ள ய நீர்ப்ெடுளககளுடன் ஒப்ெீடு பசய்யும் வளகயில்
றொதியைவு நீர் மாதிரிகள் எடுக்கப்ெடறவண்டும்.
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நிலத்தில் ெல ஆழ்துளைகள் (boreholes) துளைக்கப்ெட்டு மண் மற்றும் நீர்
மாதிரிகள் எடுக்கப்ெட்டு, நீரியல் (hydrology), நீர்சார்-புவிச்சரிதவியல் (hydrogeology),
நீர்சார்-புவிஇ சாயனம் (hydro-geochemistry) அடிப்ெளடயிலான குணவியல்புகள்,
நிலத்தடி

நீரின் மறுஊட்டம் (recharge), நிலத்தடியில் உப்புநீருக்கும்

நல்லநீருக்கும் இளடயிலான ஊடுபதாடர்புகள், நீரின் இயக்கவியலில் நீர்
இள த்தல் மற்றும் ொவளன என்ெவற் ின் தாக்கம் என்ென
ஆ ாயப்ெடறவண்டும். தள க்கீ ழ் ற டார் (ground penetrating radar) றொன்
பொருத்தமான முள களும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு தள க்கீ ழ் நில அளமப்பு
வள ந்து எடுக்கப்ெட றவண்டும்.


வட மாகாண நீரியல் ஆ ாய்ச்சி நிளலயம் றொன்

அளமப்புகள் பதாழில்நுட்ெத்

துள யில் முன்றனாடியாக இருக்கும் வளகயிலும் நிளலத்து நிற்கும் அ ிவுத்
தைம் ஒன்ள

உருவாக்கிக் பகாள்ளும் வளகயிலுமாக அவர்களை

வலுப்ெடுத்துதலிலும் அந்றநாக்கில் ஆற் ல் அெிவிருத்தி பசய்வதிலும் உரிய
நடவடிக்ளககள் எடுக்கப்ெடறவண்டும்.


சுற் ாடல் மதிப்ெீடு மற்றும் மாசுெடுதளலக் கட்டுப்ெடுத்தல் றொன் வற் ில்
ெி ாந்திய மட்டத்திலான பசயற்ொடுகளை முன்பனடுக்கும் வளகயில்
உெக ணங்கள், பதாழில்சார் ஆற் ல், நிபுணத்துவம், பதாழில்நுட்ெ வல்லளம
றொன் வற்ள

ஏற்ொடு பசய்து வட மாகாண நீரியல் ஆ ாய்ச்சி நிளலயம்

வலுப்ெடுத்தப்ெடறவண்டும்.


ெீளட (பூச்சி, களை மற்றும் கிருமி) நாசினிகள், மலக்கழிவுக் கசிவுகள்,
ளநத்திற ற்று, திண்மக் கழிவுகள், மருத்துவமளன மற்றும் ஆெத்தான கழிவுகள்
றொன்

எல்லாவளகயான சூழல் மாசுெடுதல்களையும் குள க்கும் மற்றும்

நீக்கும் வளகயில் ஒரு முழுளமயான அணுகுமுள


அவசியமாகும்.

யாழ்ப்ொணக் குடாநாட்டில் உள்ை நிலத்தடிநீரின் மறுஊட்டம் நளடபெறும்
ஏந்துெகுதிகள் அளடயாைம் காணப்ெட்டு, றெணிப் ொதுகாக்கப்ெட றவண்டும்.



நீர்க் பகாள்ளக (Water Policy) ஒன்றும் நீர்சார்ந்த பெருந்திட்டம் (Water Master Plan)
ஒன்றும் வட மாகாணத்துக்காகக் கட்டளமக்கப்ெடுதல் றவண்டும். இத்திட்டமானது
தளடயற்

நீர் மற்றும் உணவு வழங்கலுக்கான உறுதி, குடிமக்கள் – பதாழிற்

றதளவகள் – வர்த்தகப் ொவளனகள் றொன் ளவ சார்ந்த நீர்த் றதளவகைின்
சமநிளலயான ெங்கீ டு, ொசனத்துக்கான நீர், நிலத்தடிநீள

வி யமாக்காது

றந டியாகப் ெயன்ெடுத்தல் மற்றும் நிலத்தடிநீ ரின் அைளவ அதிகரிக்க
வழிபசய்தல், மாசளடவதிலிருந்தான ொதுகாப்பு, சுற் ாடல் ொதுகாப்பு
றொன் வற்ள


உள்ைடக்க றவண்டும்.

யாழ்ப்ொணக் குடாநாட்டிலுள்ை உப்புக் கடல்நீ ற ரிகளை நல்நீற ரிகள் ஆக்குதல்,
குடிநீர்த் றதளவக்காக கடல்நீள ச் சுத்திகரிக்கும் பசயற்ொடுகள்,
இ ளணமடுக்குை நீள க் குடிநீருக்காகப் ெயன்ெடுத்தல் றொன்
ஆறலாசளனகைிலுள்ை சாதக ொதகங்களை நடுநிளல நின்று ெகுப்ொய்வு
பசய்தல் றவண்டும்.
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குடியிருப்ொைர்கைிடமிருந்து முள ப்ொடுகறைா றகள்விகறைா எழும்றொது குடிசார்
அதிகாரிகள் அவற்றுக்கான ெதில்களைத் துரிதமாக வழங்கறவண்டும். நம்ெத்தகு
தகவல்கள் உரிய றந த்தில் கிளடக்காவிட்டால் மக்கள் ளகவிடப்ெட்டவர்கைான
உணர்ளவப் பெறுவார்கள். எனறவ, தகவல் தி ட்டுகள், பசய்திக் கு ிப்புகள்
றொன் வற் ின் மூலமாக

மக்களுக்கான பெறுமதியான தகவல்கள் பதாடர்ந்து

வழங்கப்ெடறவண்டும். அ சியல் தளலவர்கள், நீர்சார் பதாழில்நிபுணர்கள்,
ெல்களலக்கழகப் புலளமயாைர்கள், பொதுச் சுகாதா ச் றசளவயாைர்கள் றொன்ற ார்
மத்திய, மாகாண மற்றும் உள்ளூர் அ ச கட்டளமப்புகளுடன் றசர்ந்து ஓர்
ஒருங்கிளணந்த அணுகுமுள ளயக் ளகபகாள்வதன் மூலம் குழப்ெமான
நிளலளமகளைத் தவிர்த்துக் பகாள்ை முடியும்.
கபாதுவான றகள்விகள்
சுன்னாகம் நீர்ப்ெடுளகயிலிருந்து குடிக்கும் நீள ப் பெற்றுக்பகாள்ளும் மக்கள் றகட்ட
பொதுவான றகள்விகளை இங்கு ொர்க்கலாம். இவற்றுக்கான ெதில்கள் இப்றொது
இருக்கின்

மட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட தகவல்களை ளவத்துக்பகாண்றட

வழங்கப்ெட்டிருக்கின் ன என்ெதும் ஈண்டு கவனிக்கப்ெடறவண்டியதாகும்.
எனது கிணற்று நீர் குடிப்ெதற்கும் சளமப்ெதற்கும் ொதுகாப்ொனதா?
இந்தக் றகள்விக்கு இலகுவான விளட ஒன்று இல்ளல. கண்ணுக்குப் புலப்ெடுவதான
எண்பணய்ப் ெடிமங்கள் இருந்தளம அவதானிக்கப்ெட்ட றொதிலும், ெங்குனி 2015இல்
எடுக்கப்ெட்ட நீர்மாதிரிகள் எதிலுறம பெற்ற ாலிய மாசுெடுதலுடன் பதாடர்புெட்ட நச்சுப்
பொருட்கள் எதுவும் இருக்கவில்ளல என்ெளதறய இந்த விரிவான ஆ ம்ெக்கட்ட ஆய்வு
காட்டியிருந்தது. கண்ணுக்குத் பதரியும் எண்பணய்ப்ெடிமங்கள் இல்ளல என் ால்,
கிணற் ிலுள்ை நீரின் நடுப்ெகுதியில் பெற்ற ாலிய மாசுக்கள் இருப்ெதற்கான
வாய்ப்புக்கள் குள வு. பதாடர்ந்த இள ப்ெின் ெின்னரும் கடுளமயான மளழயின்
ெின்னரும் கிணற்று நீரில் றதான்றும் மாற் ங்களை அவதானித்தல் நல்லது.
சுன்னாகப் ெகுதியிலிருக்கும் குடியிருப்ொைர்களுடன் றெசியறொது, பெரும்ொலான
கிணறுகள் ெல்றவறு கா ணங்கைால் ெல ஆண்டுகைாக இள க்கப்ெடறவா
ெ ாமரிக்கப்ெடறவா இல்ளல என்று அ ிய முடிந்தது. உடனடியாக, குள ந்தது இ ண்டு
தடளவகைாவது அடுத்தடுத்து கிணற்று உட்சுவர்கள் நன் ாகக் கழுவப்ெட்டு
முழுளமயாகக் கலக்கி இள க்கப்ெடறவண்டும் என்று ெரிந்துள

பசய்யப்ெடுகி து.

அதன் ெின்னர், எண்பணய்ப் ெடிமங்கள் றதான்றுகின் னவா என்றும் அவதானித்தல்
றவண்டும். சித்திள

2015இல் இலங்ளக அ சின் சமூக சுகாதா ப் ெணிப்ொைர்,

“ெி றதசத்திலுள்ை பெரும்ொலான கிணறுகள் ொதுகாப்ெற் தும் சுகாதா மற் துமான
நிளலகைில் இருந்தன” என்று கு ிப்ெிட்டிருக்கி ார். “கிணறுகள் சுத்தமாகவும்
ொதுகாப்ொகவும் இருப்ெதற்கான நடவடிக்ளககளை சுகாதா

மருத்துவ அலுவலர்கள்

எடுக்க றவண்டும்” என்றும் ெணிப்ொைர் அவர்களைக் றகட்டிருக்கி ார்.
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பெரும்ொலான கிணறுகைில் எண்பணய் மாசளடதல் ஒரு கரிசளனக்கு உரிய
விடயமாக இப்றொதும் இருக்கும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடாத றொதிலும் ளநத்திற ற்று,
கல்சியம், கள ந்திருக்கும் திண்மங்கள் மற்றும் ெக்ரீ ியா என்ென குடிக்கும் நீருக்கான
நியமங்களை விட அதிகமான அைவில் பச ிந்துள்ைளம பதரியவந்துள்ைது. கு ிப்ொக,
இ.பகாலி ெக்ரீ ியாவின் அைவு சுன்னாகம் நிலத்தடி நீர்ப்ெடுளகயின் மலகூடக்
கழிவாலான மாசளடதல் ஒரு முக்கிய ெி ச்சளன என்ெளதக் காட்டுகி து. எனறவ,
ஏறதா ஒரு விதமான சுத்திகரிப்பு இல்லாத சுன்னாக நீர்ப்ெடுளக நீர் குடிப்ெதற்கும்
சளமப்ெதற்கும் ஏற்புளடயது அல்ல.
இப்றொது நிலத்தடி நீரின் த ம் இருக்கும் நிளலயில், நீடித்த பகாதிப்ெித்தல் ( 30 நிமிடம்
வள ) நுண்ணுயிரிகளைத் திருப்திக மான அைவுக்கும் கல்சியம் மற்றும் நீர்வன்ளம
றொன் வற்ள

ஓ ைவுக்கும் குள க்கும். சூடான நீர் ஆ ி அளடய விடப்ெட்டு,

றமலிருந்து தண்ணர்ீ எடுக்கப்ெடலாம். இது உட்பகாள்ைலுக்கு ஓ ைவு ொதுகாப்ொன
தண்ண ீ ாகும். நீரிலுள்ை ளநத்திற ற்று குழந்ளதகளுக்கு உகந்தது அல்ல, என் ாலும்,
சூடாக்குதல் மூலம் ளநத்திற ற்ள

அகற்

முடியாது.

எனது கிணற்று நீர் குைிப்ெதற்குப் ொதுகாப்ொனதா?
கண்ணுக்குப் புலப்ெடுவதான எண்பணய்ப் ெடிமங்கள் இல்ளல என் ால், இப்றொது
இருக்கி

நீர்த் த த்ளத ளவத்துப் ொர்க்குமிடத்து சுன்னாகம் நீர்ப்ெடுளகயில் உள்ை

பெரும்ொலான கிணறுகள் குைிப்ெதற்கு உகந்தளவறய. இ.பகாலி மட்டம் குடிக்கும்
நீருக்கான நியமங்களைத் தாண்டியிருப்ெதால் நீள

குைிக்கும் றொது அருந்துவது

தவிர்க்கப்ெடறவண்டும். குழந்ளதகளும் முதிறயாரும் றநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி
குள ந்றதாரும் அவதானமாக இருப்ெது நலம். குைித்தல் மற்றும் உடலின் பவைிப்பு த்
பதாடுளகளயப் பொறுத்தைவில் ளநத்திற ற்று, கல்சியம், கள ந்த திண்மங்கள்,
குறைாள ட்டு, நீர்வன்ளம றொன் ளவ சுகாதா க் றகடுகளைறயா
அபசௌகரியங்களைறயா ஏற்ெடுத்தா. ஆயினும், சவர்க்கா ம் வன்நீரில் நுள க்காது.
எனது கிணற்று நீர் நீர்ப்ொசனத்துக்குப் ொதுகாப்ொனதா?
கண்ணுக்குப் புலப்ெடுவதான எண்பணய்ப் ெடிமங்கள் இல்ளல என் ால், இப்றொது
இருக்கி

நீர்த் த த்ளத ளவத்துப் ொர்க்குமிடத்து சுன்னாகம் நீர்ப்ெடுளகயில் உள்ை

பெரும்ொலான கிணறுகள் நீர்ப்ொசனத்திற்கு உகந்தளவறய. சில தாவ ங்கள்
ஐதற ாகாென்களையும் உறலாகங்களையும் உள்பைடுப்ெதும் தமது தாவ ப்ெகுதிகைில்
றசமித்து ளவத்துக்பகாள்வதும் அ ியப்ெட்டிருக்கின் ன. ஆயினும், இந்த ஆய்வில்
உறலாகங்கள் இருப்ெது கண்ட ியப்ெடவில்ளல என்ெளதயும் முன்ளனய ஆய்வுகைில்
உறலாகங்கைின் ெி சன்னம் குள வாகறவ இருந்தது என்ெளதயும் ளவத்துப்
ொர்க்குமிடத்து, யாழ்ப்ொணக் கிணற்று நீர் நீர்ப்ொசனத்துக்குப் ொதுகாப்ொனது என்று
பகாள்ைலாம். ஆயினும், குடாநாட்டின் றவறுெட்ட இடங்கைில் பவவ்றவறு
காலநிளலகைில் நீர் மாதிரிகளை எடுத்து ஈயம், கட்மியம், குற ாமியம், ஆசனிக்கு,
ொத சம் றொன் வற் ின் ெி சன்னத்ளத அ ிவதற்கான முழுளமயான ஆய்வு ஒன்று
அவசியமானதாகும்.
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எனது கிணற்று நீர் றமற்ெ ப்ெில் காணப்ெட்ட மினுமினுப்ொன ெடிவு என்ன?
ெல கிணறுகைில் நீரின் றமற்ெ ப்ெில் மினுமினுப்ொன ெடலங்கள் காணப்ெட்டன.
எண்பணயின் ெி சன்னத்துடன் நிலத்தடிநீரில் உள்ை கல்சியம் (யாழ்ப்ொண
நீர்ப்ெடுளககைில் கல்சியத்தின் பச ிவு அதிகம்) மற்றும் வைிமண்டலத்திலிருந்து ெடிந்த
தூசு என்ென இந்தப் ெடலத்ளத உருவாக்கியிருக்கும் வாய்ப்றெ அதிகம். பெரும்ொலான
வடுகள்
ீ
இள க்கும் இயந்தி ங்கள் மூலமாகறவ நீ ள ப் பெறுகின் ன. அதாவது,
வாைியும் கயிறும் இப்றொது அதிகம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவதில்ளல. சில
குடியிருப்ொைர்கள் தாம் கிணறுகளை மாதக்கணக்கில் எட்டிப்ொர்ப்ெது கூட இல்ளல
என்று பதரிவித்திருந்தார்கள். இவ்வளகயில், கிணற்றுநீர் கலக்கப்ெடாது
விடப்ெடுவதால், காற்ற ாட்டமும் இன் ி, இவ்வா ான ஒரு ெடலம் உருவாக வாய்ப்பு
ஏற்ெடுகி து. மாதங்கள் ஓடி, எண்பணய் மாசு சிளதவளடந்து மள ந்து
றொயிருந்தாலும் கல்சியம், தூசு றொன்

திண்மங்கள் பதாடர்ந்தும் நீ ர் றமற்ெ ப்ெில்

தங்கியிருந்து இப்ெடலத்ளத ளவத்திருக்கும். இப்ெடலத்திலிருந்து மாதிரிகளை
முள யாக எடுத்துப் ெகுப்ொய்வு பசய்யாது அதிலுள்ை கூறுகளைச் சரியாக
இனங்காண முடியாது.
இலங்ளக அ சின் சமூக சுகாதா ப் ெணிப்ொைர், “ெி றதசத்திலுள்ை பெரும்ொலான
கிணறுகள் ொதுகாப்ெற் தும் சுகாதா மற் துமான நிளலகைில் இருந்தன” என்று
கு ிப்ெிட்டு, “கிணறுகள் சுத்தமாகவும் ொதுகாப்ொகவும் இருப்ெதற்கான
நடவடிக்ளககளை சுகாதா

மருத்துவ அலுவலர்கள் எடுக்க றவண்டும்” என்று

றகட்டிருக்கி ார்.
எனது கிணற்று நீள

நான் சுத்திகரிக்க முடியுமா?

முதலாவதாக, முன்னர் கிணற் ில் றசர்ந்திருந்த எண்பணய் மாசுக்கள் இப்றொது
இல்லாமல் றொயிருக்கும் வாய்ப்பு உள்ைது என்ெளதக் கவனிக்க றவண்டும். கிணற்ள
முள யாகச் சீ ர்ப்ெடுத்தி றதங்கியிருக்கும் நீள

அகற்றுவதன் மூலம் கிணற்று நீள ப்

புதுப்ெித்துக்பகாள்ை முடியும். உட்சுவர்களை நன் ாகக் கழுவி கிணற்ள
முழுளமயாகக் கலக்கி இ ண்டு முள கைாவது இள க்கறவண்டும். கிணறு மீ ண்டும்
ஊறும்றொது புதிய நீரில் ெடலங்கள் கண்ணுக்குப் புலப்ெடுகின் னவா என்று
அவதானிப்ெதன் மூலம் புதிய மாசளடதல் ஏதாவது நிகழ்கி தா என்ெளதக்
கண்டுபகாள்ைலாம்.
நீர் குடிப்ெதற்கு உகந்ததாகும் வளகயில் கிணற்று நீர் ெல முள கைில் சுத்திகரிக்கப்ெட
முடியும். இலகுவான முள களைச் சாதா ண மக்கறை அதிகம் சி மமின் ி
வடிவளமத்து அதிக பசலவின் ிச் பசய்து பகாள்ை முடியும். ஆனாலும், இம்முள கள்
நீரிலிருக்கும் எல்லா மாசுக்களையும் அகற்

மாட்டா. றமம்ெட்ட சுத்திகரிப்பு முள கள்

மிகவும் ெயனுளடயளவயாக இருப்ெினும், அவற்றுக்கான பசலவு அதிகமாக இருக்கும்.
அவற்ள

வடிவளமக்கவும் பசய்துபகாள்ைவும் இயக்குவதற்கும் ெ ாமரிப்ெதற்கும்

உயர்ந்த பதாழிநுட்ெப் ெின்னணி றதளவப்ெடும்.
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நீ ானது மணல் மற்றும் சி ட்ளடக்கரி ஊடாக வடித்து எடுக்கப்ெட்டு குறைாரீன்
மாத்திள கைால் கிருமிகள் அகற் ப்ெடலாம். காென் பவைியுறுஞ்சல் (carbon adsorption)
மு ண் ெி சா ணம் (reverse osmosis) றொன் வற்ள க் பகாண்ட பொதி பசய்யப்ெட்ட சிறு
நீர்ச்சுத்திகரிப்பு அலகுகள் பகாள்வனவு பசய்யப்ெடலாம். இளவ அதிகம் மாற் ங்கள்
பசய்யப்ெடாமலும் அதிகம் பதாழில்நுட்ெ உதவி இல்லாமலும் றந டியாகப்
ெயன்ெடுத்தப்ெடலாம். இவ்வா ான வடித்தல் அலகுகள் சில பெற்ற ாலிய மாசுக்கள்,
உறலாகங்கள், ளநத்திற ற்று என்ெவற்ள யும் அகற் வல்லன. ஆயினும், தமது
ெணத்ளத இவ்வா ான வர்த்தகரீதியிலான அலகுகைில் பசலவு பசய்ய முன்னர் இந்த
அலகுகள் பகாண்டிருக்கும் மட்டுப்ொடுகள், குள ொடுகள், சவால்கள் றொன் வற்ள ப்
ொவளனயாைர்கள் பதரிந்துபகாள்ை றவண்டும். சில அலகுகள் குறுகிய காலம்
ஒன்றுக்குச் சி ப்ொக இயங்கினாலும், நீண்டகால அடிப்ெளடயில் ொவளனயாைருக்கு
ஒரு றொலியான ொதுகாப்பு உணர்ளவ மட்டுறம த க்கூடும்.
ளநத்திற ற்று, கல்சியம், கள ந்த திண்மங்கள், நீர்வன்ளம என்ெற்ள க் குள க்கும்
பொருட்டு நிலத்தடிநீர் மளழநீருடன் கலக்கப்ெடலாம். மளழநாைில், முதலில்
கூள யில் பெய்கி

அழுக்குநீள க் கழித்துவிட்டு சுத்தமான மளழநீ ள க் குடிக்கும்

நீ ாகப் ெயன்ெடுத்தும் றநாக்கில் பெரிய றசமிப்புக் பகாள்கலங்கள் மற்றும் தாங்கிகைில்
ெிடித்துக்பகாள்ைலாம். இந்த மளழநீ ானது குடிக்கும் றதளவகளுக்காக காென்
வடிகட்டிகைிலும் (carbon filters) பு ஊதாக் கதிர்வச்சினாலும்
ீ
(UV or ultra-violet irradiation)
சுத்திகரிக்கப்ெடலாம். இவ்வா ான அளமப்புகள் இலங்ளகயில் ெி ெலமாகி வருகின் ன.
வட மாகாணத்திலும் ெல தனிப்ெட்ட வடுகளும்
ீ
வியாொ

நிளலயங்களும் இவற்ள ப்

ெயன்ெடுத்த ஆ ம்ெித்துள்ைன. இவ்வா ான தாங்கிகைில் உள்ை நீர் எலிகள் றொன்
ெி ாணிகைாலும் ெ ளவகைாலும் பூச்சிகைாலும் மாசுெடுத்தப்ெடாது காத்துக் பகாள்வது
அவசியம். இத்தாங்கிகள் கி மமான முள யில் ெ ாமரிக்கப்ெடுவதும் அவசியம்.
எமது நீரின் த ம் கு ித்து ஒரு குழப்ெம் இருந்தளமக்கான கா ணம் என்ன?
ெல கிணறுகைில் கண்ணுக்குத் பதரியத்தக்க மிதக்கும் ெடலம் இருந்தது பவைிப்ெளட.
சில ொவளனயாைர்கள் இந்த மிதக்கும் ெடலம் ஒட்டும் தன்ளமயதாகவும் எண்பணய்
மணம் பகாண்டதாகவும் இருக்கக்கண்டார்கள். றதசிய நீர் வழங்கல் வடிகால் அளமப்புச்
சளெ சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி வைாகத்தின் அண்ளமயில் நிலத்தடி நீரில் 73 வதமான
ீ
கிணறுகைில் உயர்மட்டத்தில் எண்பணய் இருப்ெதாகத் பதரிவித்தது. இலங்ளக
சுற் ாடல் அதிகா சளெயும் எண்பணய் விசனம் தரும் அைவில் இருப்ெதாகச்
பசான்னது. ஆயினும், இம்முடிவுகள் ‘எண்பணய் மற்றும் பகாழுப்பு’ எனும் ஓர்
ஒன்றுதி ட்டிய அைவட்டின்
ீ
அடிப்ெளடயிறலய பசால்லப்ெட்டன. இந்த அைவட்டு
ீ
முள யானது பெற்ற ாலிய மாசளடதலுக்கு ஒரு பொருத்தமான முள

ஆகாது.

இந்த பெற்ற ாலிய மாசளடதல் ெற் ிய ெி ச்சளனளயக் ளகயாை ஓர் ஒன் ிளணந்த
முயற்சி இருக்காளம ஒரு தற்காலிக ஒழுங்கற்

நிளலளய ஏற்ெடுத்த, ஊடகச்

பசய்திகளும் இந்தக் குழப்ெம் ெல திளசகைில் பெருக்கக் கா ணமாயின. அதிகா ம்
பெற் வர்கள் உத்திறயாகபூர்வ வழிகைில் தகவல் ெரிமாற் த்ளத ஆ ம்ெத்திலிருந்றத
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றொதிய அைவில் பசய்யாளமயும் அவதானிக்கப்ெட்டது. ொவளனயாைர்கள், அ சியல்
தளலவர்கள், பொதுச் சுகாதா ச் றசளவயாைர்கள், நீர்சார் பதாழில்நிபுணர்கள்,
ெல்களலக்கழகப் புலளமயாைர்கள், இலங்ளக மின்சா

சளெ என்ென ஒன் ிளணந்து

ஒரு கட்டளமக்கப்ெட்ட அணுகுமுள ளயக் ளகக்பகாண்டு இப்ெி ச்சளனக்கு
முகம்பகாடுத்திருந்தால் றதளவயற்
எமது நீள

குழப்ெநிளல தவிர்க்கப்ெட்டிருக்கலாம்.

யார் மாசுெடுத்தினார்கள்?

சுன்னாக நீர்ப்ெடுளகயில் காணப்ெட்ட எண்பணய் மாசுெடுதலின் ெி தான மூலம்
சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி நிளலய வைாகம் தான் என்

பொதுவான உடன்ொடு ஒன்று

காணப்ெடுகி து. கழிவு எண்பணய், கழிவுநீர் மற்றும் மாசளடந்த திண்மக் கழிவுகள்
றொன் வற் ின் கவனமற்

அகற் ல் என்ெனறவ இதற்கான ெி தான கா ணங்கள்

என்று றதான்றுகி து. சுன்னாகம் நீர்ப்ெி ப்ொக்கி நிளலய வைாகம் மற்றும்
அயற்ெகுதிகைில் வழிந்றதாடிய டீசல் எண்பணய், பவைிறயற் ப்ெட்ட கழிவு ஓயில்,
ஓயில் குைம் றொன் வற் ின் நிர்வாகம் மற்றும் ளகயாள்ளக பொறுப்ொக
நடந்திருக்கவில்ளல. ஆயினும், சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி நிளலய வைாகத்திலிருந்து
அதிக தூ த்தில் மானிப்ொய், அைபவட்டி, கீ ரிமளல றொன்

இடங்கைில்

காணப்ெட்டதாகச் பசால்லப்ெடும் உயர் பச ிவிலான எண்பணயானது வாகனம்
திருத்துமிடங்கள், எரிபொருள் நி ப்புநிளலயங்கள், வாகனம் நிறுத்தும் இடங்கள்
றொன் னவும் சுன்னாக நீர்ப்ெடுளகயின் எண்பணய் மாசுெடுதலில் ெங்கைிப்புச்
பசய்திருக்கலாம் என்று சுட்டுகி து. நன் ாகக் கட்டளமக்கப்ெட்ட ெ ந்த நிலத்தடிநீர்
மற்றும் மண் ஆய்வு ஒன்று பசய்யப்ெட்டால் மட்டுறம சுன்னாகம் மின்ெி ப்ொக்கி
வைாகச் பசயற்ொடுகள் மற்றும் உள்ளூர் மாசுெடுத்தும் மூலங்கள் என்ென எந்த
விகிதாசா த்தில் ெங்கைிப்புச் பசய்திருக்கின் ன என்

விெ ங்களைக் கணித்துக்

பகாள்வது சாத்தியமாகும்.

For the full report:
For questions and comments:

www.tapsforum.org
admin@tapsforum.org

அவுஸ்திரேலியா மற்றும் வட அமமரிக்காவவச் ரேர்ந்த நலன்விரும்பிகள் இந்த
ஆய்வுக்கான நிதிப்பங்களிப்வப வழங்கியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த ஆய்வின்
ரபாது மதாழில்நுட்ப, அறிவுோர், ேரீே உதவிகவளச் மேய்த எல்ரலாருக்கும் நன்றி.
இலங்வகத் தமிழ்ச் ேங்கம் (அமமரிக்கா) மற்றும் Tamil Australian Professionals எனும்
அவமப்புகள் இப்பணிவய ஒருங்கிவணத்திருந்தன.
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