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দ্বাদল শ্রেবি: জীবববজ্ঞাি (অধ্যায়-০৯) 

উবিদ্লারীরতত্ত্ব(খবিজ্বি্পবরশলাি্্প্রশস্বদি) 
Lecture B-15 



Stephen hales িামক একজি বিবিল ববজ্ঞািী ১৭২৭  বিস্টাশে বশি শ্রয,উবিদ বায়ু শ্রেশক বকছ ুখাদয গ্রি 
কশর এবং ূযযাশাক য়শতা এখাশি অংলগ্রি কশর। এজন্য তাশক উবিদ লারীরতশত্ত্বর জিক বা য়। 
 
Plant physiology লে দুবি বগ্রক লে Physis (nature) এবং logos (discourse) শ্রেশক উবিত শয়শছ। 
 
আমরা এই অধ্যায় শ্রেশক আমরা উবিশদর চারবি ববশল প্রবিয়া ম্বশে ববস্তাবরত জািশত পারশবা। প্রবিয়া 
গুশা শাোঃ  
 
 খবিজ বি পবরশলাি   
 প্রশস্বদি 
 াশাকংশলি 
 শ্বি 

উবিদ লারীরতত্ত্ব (PLANT PHYSIOLOGY) 



 উবিদ শ্রযই্ববশল্প্রবিয়ার্মাধ্যশম্খবিজ্বি্বাইশর্শ্রেশক,ববশল্কশর্মাবি্শ্রেশক্শ্রকাশর্অভযন্তশর্
বিশয়্যায়্তাশকই্খবিজ্বি্পবরশলাি্বশ। 

 
 বক্বক্খবিজ্বি্আশছ্জািশত্চা? 
খবিজ্বি্দুই্প্রকার্একবি্শা্মযাশিা্শ্রমৌ্অপরবি্মাইশিা্শ্রমৌ। 
 
 মাইশিা্শ্রমৌগুশা শাোঃ ৮ বি শ্রলাবরি, শ্রবারি, কপার, মযাংগাবিজ, মববশেিাম, বিশক, বজংক এবং 

আয়রি   
 
 মযাশিা শ্রমৌগুশা শাোঃ ৯বি 
মযাগশিবলয়াম, পিাবলয়াম, কযাবলয়াম, িাইশরাশজি, কাবযি, াইশরাশজি, অবিশজি, ফফরা, াফার। 
 
 শ্রমাি ১৭বি শ্রমৌ । 

খবিজ্বি্পবরশলাি (Absorption of Mineral Salt) 



Poll Question 01 

বিশচর শ্রকািবি মাইশিা শ্রমৌ? 

(a) মযাগশিবলয়াম   (b) কাবযি  (c) কপার   (d) ফফরা 



বি্পবরশলাি্অঙ্গোঃ 

১। মূশর্অগ্রভাশগর্শ্রকা্ববভাজি্অঞ্চ 

২। মূশরাম্বদশয়্শয়্োশক 

 

আয়ি্এিশচশের্দুবি্মতবাদ্আশছোঃ 

১। কাবযি্োইঅিাইে্মতবাদ 

২। কিিযাক্ট্এিশচে্মতবাদ 

খবিজ্বি্পবরশলাি (Absorption of Mineral Salt) 



বি্পবরশলাি্প্রবিয়াশক্দুইভাশগ্ভাগ্করা্য়োঃ  

(a) বিয়্পবরশলাি 

(b) বিবিয়্পবরশলাি 

খবিজ্বি্পবরশলাি (Absorption of Mineral Salt) 



 সক্রিয় পক্রিশ োষনঃ শ্রয্পবরশলাি্প্রবিয়াশত্লবির্প্রশয়াজি্য়, তাশক্বিয়্

পবরশলাি্বশ। 

বিয়্পবরশলাি 

ুশডেগড়্মতবাদ শ্রপ্রািি্আিায়ি্শ্রকা-রান্সশপািয শ্রববেি্বাক্মতবাদ 

সক্রিয় পক্রিশ োষন 



 ক্রনক্রিয় পক্রিশ োষনঃ শ্রয্পবরশলাি্প্রবিয়ায়্প্রতযক্ষ্ভাশব্লবির্প্রশয়াজি্য়্িা,তাশক্

বিবিয়্পবরশলাি্বশ। 

বিবিয়্পবরশলাি 

বযাপি্প্রবিয়া আয়ি্বববিময়্
প্রবিয়া শ্রোন্যাি্ামযবস্থা বযাপক্প্রবা 

বিবিয়্পবরশলাি 



ুশডেগশড়র মতবাদোঃ্এ্মতবাদশক্াইশিাশিাম্পাম্প্মতবাদ্বা্য়।এ্মতবাদ্

অনুযায়ী্বাক্শে্াইশিাশিাম্এবং্এর্বাইশরর্তশ্াইশিাশিাম্ববজাবরত্শ্রৌ্

ইশকরি্াবরশয়্জাবরত্য়্এবং্অযািায়ি্গ্রি্কশর। 

প্রবিয়াবি্শাোঃ্Fe++(2A-) – e- +A-  → Fe+++ (3A-)  

বিয় পবরশলাি 



বিয় পবরশলাি 



এশক শ্রপ্রািি পাম্প  বা শয় োশক।শপ্রািি পাশম্পর কারশি শ্রকাশর বাইশরর াশে 
বভতশরর বদশক PH gradient (বাইশর PH কম)্এবং potential gradient (বাইশর +ve 

চাজয শ্রববল,শ্রকাশর বভতশর +ve চাজয কম) ততবর য় যাশক Electrochemical potential 

gradient বশ।্ এ্ ধ্ারিাবি Mitchel এর শ্রকশমা-অশমাবিক মশেশর বভবিশত 
প্রবতবিত।  

শ্রপ্রািি-আিায়ি শ্রকা-রান্সশপািয 



Bennet clark িামক ববজ্ঞািী মশি কশরি, শ্রববেি িামক ফশফাববপে আয়ি বাক বশশব কাজ কশর। 

শ্রববেি বাক মতবাদ 



a) বযাপি প্রবিয়াোঃ উবিশদর বি শ্রলাি অঞ্চশর শ্রকারশ শ্রকাশিা আয়শির ঘিত্ব মাবির দ্রবশি অববস্থত ঐ 
আয়শির ঘিত্ব শত কম শ আয়িবি মাবির দ্রবি শ্রেশক বযাপি প্রবিয়ায় শ্রকা রশ প্রশবল কশর। 

b) আয়ি বববিময় প্রবিয়াোঃ উবিশদর্শ্রকার্শত্াইশরাশজি্আয়ি্বাইশরর্দ্রবশি্বিগযত্য়। তখি্শ্রকাশর্
তবদুযবতক্বিরশপক্ষতা্বজায়্রাখার্জন্য্বাইশরর্দ্রবি্শত্পিাবলয়াম্আয়ি্শ্রকাশর্অভযন্তশর্প্রশবল্কশর। 
একই ভাশব্াইশরাবি্আয়শির্বববিমশয়্শ্রলাবরি্আয়ি্শ্রকারশ্প্রশবল্কশর। এখাশি্কযািায়ি অযািায়ি্
একাশে্পবরশলাবত্য়্িা। 

c) শ্রোিাি্ামযবস্থাোঃ্শ্রকাবঝবল্লর্অভযন্তশর্অবযাপিশযাগয্বকছ্ুবস্থর্শ্রিশগবিভ্চাজয্োকশ,এশক্বিরশপক্ষ্করার্
জন্য্বাবর্শত্বকছ্ুধ্িাত্বক্চাজয্বববলষ্ট্কযািায়ি্বঝবল্লর্অভযন্তশর্প্রশবল্কশর। ববজ্ঞািী্শ্রোন্যা এই্
মতবাশদর্প্রবিা। 

d) বযাপক্প্রবাোঃ্প্রশস্বদশির্িাশি্যখি্বযাপক্াশর্পাবি্পবরশলাবত্য়,তখি্পাবির্াশে্খবিজ্বি্
পবরশলাি য়। ববজ্ঞািী্Hymlo  Kramen এই  মতবাদ শ্রদি। 

 

বিবিয়্পবরশলািোঃ্ 



Poll Question 02 

বিশচর শ্রকািবি বিয় পবরশলি প্রবিয়া িয়? 

(a) ুশডোগড় মতবাদ   

(b) শ্রববেি বাক মতবাদ 

(c) শ্রোন্যাি ামযাবস্থা  

(d) শ্রপ্রািি-অযািায়ি শ্রকা-রান্সশপািয 



 শ্রোন্যাি ামযাবস্থা  



 আয়শির্ঘিত্ত্ব 
 তাপমাত্রা 
 আশা 
 প্রশস্বদি্ 
 অবিশজি 
 শ্ববিক্বস্তু 
 আয়শির্পারস্পাবরক্বিয়া 

খবিজ্বি্পবরশলাি্প্রভাবকমূোঃ 



Poll Question 03 

কাশডের মাধ্যশম প্রশস্বদি বিশচর শ্রকািবি? 

(a) Stomatal Transpiration  

(b) Lenticular Transpiration  

(c) Cuticular Transpiration  

(d) Gattation 



 শ্রয্ লারীরতাবত্ত্বক্ প্রবিয়ায়্ উবিশদর্ বায়বীয়্ অঙ্গ্ শত্ পাবি্ বাষ্পাকাশর্ শ্রবর্ শয়্ যায়, তাশক 
প্রশস্বদি্বশ। 

***্তর (পাবি)্আকাশর্শ্রবর্শ্তাশক্গযাশিলি্বশ, শ্রযবি য়্পাবি্পত্ররশের্মাধ্যশম। 
  প্রশস্বদি ৩্প্রকারোঃ 
1. পত্ররেীয়্প্রশস্বদি (stomatal): পত্ররশের মধ্য বদশয় প্রশস্বদি শ, তাশক পত্ররেীয় প্রশস্বদি বশ। 

পাতায় এবং কবচ কাশডে অংখয পত্ররে োশক (ফশুর বৃবত  পাপবড়শত পত্ররে োশক। ৯০-
৯৫ভাগ শয় োশক এই প্রবিয়াশত।পাতাই প্রশস্বদশির প্রধ্াি অঙ্গ ।  

2. শ্রবডিকুার প্রশস্বদি (lenticular): কাশডের শ্রবডিশশর মশধ্য বদশয় শ্রয প্রশস্বদি,তাশক শ্রবডিকুার 
প্রশস্বদি বশ। 

3. ত্বকীয় প্রশস্বদি (cuticular): পত্রত্বশকর বকউবিকশর মধ্য বদশয় শ্রযই প্রশস্বদি, তাশক ত্বকীয় 
প্রশস্বদি বশ। 

প্রশস্বদি (Transpiration) 



 

প্রশস্বদি (Transpiration) 





পাতার্ ঊর্ধ্য্ ্ বিম্নতশর্ ববোঃত্বশক্অববস্থত্ দুইবি্ রক্ষীশকা্ বদশয়্ পবরশববষ্টত্ ূক্ষ্ম্ রেশক্ পত্ররে্ বা্

শ্রস্টামযািা(এক্ বচশি stoma)্ বশ। এর মাধ্যশম প্রশস্বদি  াশাকংশেি প্রবিয়া পবরচাবত 

য়।প্রজাবতর বিভযর কশর পাতার প্রবত এক বগয শ্রবডিবমিার এাকায় ১০০০ শত ৬০০০০ পত্ররে োকশত 

পাশর। 

পত্ররে্্এর্গঠিোঃ 



 ববজ্ঞািী্H.von Mohl ১৮৫৬ াশ মত প্রকাল কশরি শ্রয রক্ষীশকাশর স্ফীবতর পবরবতযি পত্ররে শ্রখাা  
বে য়ার প্রধ্াি কারি। 

 ববজ্ঞািী F.E Loyd ১৯০৮ াশ মত প্রকাল কশরি  শ্রয,পত্ররশে রক্ষীশকাস্থ শ্রকারশর অবভস্রবশির 
চাশপর তারতশমযর কারশি পত্ররে শ্রখাা  বে বিয়বিত য়। 

 ববজ্ঞািী্াশয়রী্১৯২৬্াশ্মত্শ্রদি্শ্রয্শ্রশ্বতার্্বচবির্অন্তোঃপবরবযতি্শ্রকা্রশর pH জন্য্ঘশি্
োশক 

               শ্রশ্বতার + অজজব ফশফি
(অদ্রবিীয়)

        
ফফরাইশজ, আশা,𝑝𝐻7

অেকার,𝑝𝐻5
       গ্লশুকাজ ১ − ফশফি

(দ্রবিীয়)
 

আধ্ুবিক্মতবাদ্বা্শ্রপ্রািি্প্রবা্মতবাদোঃ্ববজ্ঞািী্lexitt ১৯৭৪ এ মতবাশদর প্রবিা ।বতবি পত্ররে 
শ্রখাা  বে য়ার বপছশি পিাবলয়াম আয়িশক দায়ী কশরশছি। 

                     𝑅 𝐶𝑜𝑜ℎ 2
মযাবক এবে 

             
                                     

            𝑅 𝑐𝑜𝑜 − 2
মযাশি 

  + 2𝐻+

শ্রপ্রািি 
                         

পত্ররে শ্রখাা  বে য়া বিশয় কতগুশা মতবাদোঃ 



 

পত্ররে শ্রখাা  বে য়া বিশয় কতগুশা মতবাদোঃ 



শ্রশগ োশকা ৎভাশব,  
 স্বপ্ন জয় শ্রতামারই শব 

D™¢vm-D‡b¥l বলক্ষা পবরবার 




