
�কান এক� িনিদ�� জায়গায় ি�র �থেক �তঃ�ূত� ভােব বা উ�ীপেকর �ভােব (Stimuli) জীেবর অ�-�ত��
স�ালেনর ঘটনা হেলা চলন (Movement in Plants)। �কােষর ��ােটা�াজেমর সি�য়তার �ারা সংঘ�ত চলন
হল �জিবক চলন এবং �ভৗত প�িতেত যথা ইমবাইিবশন (imbibition) সংগ�ত চলন হল যাি�ক চলন.

উ�ীপেকর �কৃিতর উপর িভি� কের �জিবক চলন আবার িবিভ� ধরেনর হয়। এবার �জেন �নওয়া যাক
উি�দ �দেহ কত ধরেনর চলন �দখা যায়- types of movement in plants

উি�দ চলেনর �কারেভদ।Types of movements in

plants | উি�দ চলন কয় �কার

উি�দ চলন িবিভ� �কার। িনেচ উি�দ চলেনর �কারেভদ (types of movements in plants)
আেলাচনা করা হল।

�ান পিরবত� েনর উপর িভি� কের উি�দ চলন মলূত দইু �কার।

● ✅
● ট�াক�ক চলন Tactic movement

● ✅
● ব� চলন curvature movement

আবার,  ব� চলনেক উ�ীপেকর �বিশে�র উপর িভি� কের দভুােগ ভাগ করা যায়।

● ➡
● �িপক চলন tropic movement

● ➡
● ন�াি�ক চলন nastic movement

উ�ীপেকর �কারেভদ অনসুাের �িপক চলনেক আবার অেনক�িল ভােগ ভাগ করা হেয়েছ। যথা-
phototropic movement , geotropic movement, and hydrotropic movement.
আরও পড়ুন
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আবার, ন�াি�ক চলনেকও অেনক�িল ভােগ ভাগ করা হেয়েছ। যথা – photonastic ,
thermonastic , chemonastic and sysmonastic

ট�াক�ক চলন | Plant Tactic Movement

বিহঃ� �কান উ�ীপেকর �ভােব সংঘ�ত উি�েদর সামি�ক চলন হল আিব� সামি�ক চলন বা ট�াক�ক
চলন-Plant Tactic Movement। উদাহরণ ��প ভলেভা� উি�েদর আেলাক উৎেসর িদেক সামি�ক
চলন। অথ�াৎ বলা �যেত পাের �য ট�াি�ক (Plant Tactic Movement) চলন আসেল এক�কার গমন
(Locomotion)।

ট�াক�ক চলেনর এক� �কারেভদ হল ফেটা ট�াক�ক চলন বা ফেটা ট�াি�স (plant photo tactic
movement)। আেলা উ�ীপেকর �ভােব (light stimuli) যখন উি�েদর সামি�ক চলন ঘেট তখন ওই
�কার চলন হল ফেটােটক�ক চলন বা ফেটা ট�াি�স Plant Tactic Movement। আরও পড়ুন

পিজ�ভ ফেটা ট�াক�ক চলন | Positive photo tactic movement

আেলাক উ�ীপেকর উৎেসর িদেক সংঘ�ত ট�াক�ক চলন হল পেজ�ভ ফেটাটাক�চ চলন। �যমন িব�িুরত
আেলাক উৎেসর অিভমেুখ ��ামাইেডােমানাস ভলভ� �ভৃিত �শবাল এবং �ফারা ইত�ািদ �শবােলর চলেরণরু
চলন।

�নেগ�ভ ফেটা ট�াক�ক চলন Negative photo tactic movement

আেলাক উৎেসর িবপরীত িদেক সংঘ�ত ট�াক�ক চলন হল �নেগ�ভ ফেটা ট�াক�ক চলন। �যমন তী�
আেলাক উৎেসর িবপরীেত ��ামাইেডােমানাস ভলভ� �ভৃিতর �শবােলর চলন।

ব� চলন | curvature movement
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�তামরা িন�য়ই �দেখেছা গােছর ডালপালা �িল আেলার িদেক �বেঁক যায় বা িকছু �জািতর লতােনা গাছ
অন� �কান গাছেক জিড়েয় উপের উেঠেছ বা বিৃ� �পেয়েছ। সুতরাং �তঃ�ূত� ভােব বা বিহঃ� উ�ীপেকর
�ভােব বিৃ�জিনত বা রস�ীিত জিনত কারেণ উি�দ অে�র চলন যখন নানাভােব বাঁক সৃি� কের স��

হয় তখন উি�েদর এই ধরেনর চলনেক বলা হয় ব� চলন বা curvature movement।

বিহঃ� উ�ীপেকর �ভােব স�� ব� চলন হল আিব� ব� চলন।

আিব� ব� চলন

আিব� ব� চলন আবার দইুভােব স�� হেত পাের যথা টিপক চলন বা �িপেজাম বা িদক িনিম�ত চলন ও
ন�াি�ক চলন

টিপক চলন বা �িপেজাম বা িদক িনিম�ত চলন । Tropic

movement in plants

বিহঃ� উ�ীপেকর গিতপথ (direction of stimuli) অনসুাের উি�দ অে�র আিব� ব� চলন হল �িপক
চলন বা িদক িনিম�ত চলন।

বিহঃ� উ�ীপেকর �ভােব �কৃিত অনসুাের �িপক চলন �ধানত িতন ধরেনর হয় যথা, ফেটা�িপক চলন
(phototropic movement) বা আেলাক ব�ৃীয় চলন িজও �িপক চলন বা অিভকষ� ব�ৃীয়
(geotropic movement) চলন ও হাইে�া�িফক চলন বা জলবিৃ�জ চলন (hydrotropic
movement)

এ�িলর �িত�র িবষেয় িবশেদ �জেন �নওয়া যাক।

ফেটা�িপক চলন বা আেলাক বিৃ�জ চলন | Phototropic movement
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আেলাক উ�ীপেকর গিতপথ অনসুাের উি�দ অে�র আিব� ব� চলন হল ফেটা�িপক চলন বা আেলাকবিত�

চলন বা Phototropic movement in plant

উি�দ অে� িবিভ� ধরেনর ফেটা�িপক চলন �দখা যায়।

অন�ুল আেলাকবিত�  চলন, �িত�ল আেলাক ভিত�  চলন, িতয�ক আেলাকবিত�  চলন।

অন�ুল আেলাবরিত চলন-

এই ধরেনর চলেন উি�দ অ� আেলাক উৎেসর িদেক বিৃ� পায় যথা উি�েদর কা� ও শাখা �শাখার আেলার

িদেক বিৃ� পাওয়া

�িত�ল আেলাকবিত�  চলন-

এই ধরেনর চলেন উি�দ� আেলার উৎেসর িবপরীত িদেক বিৃ� পায়। �যমন আেলার উৎেসর িবপরীেত
মেূলর বিৃ�।

িতয�ক আেলাকবিত�  চলন-

এই ধরেনর চলেন উি�দ অ� আেলাক রি�র সে� িতয�কভােব বিৃ� পায় �যমন আেলাক রি�র সে� পাতার
িতয�কভােব বিৃ� পাওয়া।

িজও �িপক চলন বা অিভকষ� বিৃ�জ চলন | Geotropic movement

পৃিথবীর অিভকষ� বেলর �ভােব উি�দ অে�র আিব� ব� চলন হল িজও �িপক চলন বা অিভকষ�
বিৃ�জলন। এই �কার চলন �ক �ািব �ািপজম ও বলা হয়। উি�দ অে� িবিভ� ধরেনর �দখা যায় যথা

অন�ুল-অিভকষ�বত� চলন\এই �কার চলেন উি�দ অ� অিভকষ� বেলর অন�ুেল বিৃ� পায় �যমন �ধানমলূ
অিভকষ� বেলর অন�ুেল পৃিথবীর �কে�র িদেক বিৃ� পায়। আরও পড়ুনWWW.B
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�িত�ল-অিভকষ�বত� চলন- এই �কার চলেন উি�দ অ� অিভকষ� বেলর �িত�েল বিৃ� পায় �যমন কা�
অিভকষ� বেলর িবপরীেত বিৃ� পায়।

িতয�ক-অিভকষ�বত� চলন- এই �কার চলেন উি�দ অ� অিভকষ� বেলর সে� িতয�কভােব বিৃ� পায় �যমন
শাখামলু �িল অিভকষ� বেলর সে� িতয�কভােব বিৃ� পায়

ডায়ািজও�িপক চলন এই �কার চলেন উি�দ� অিভকষ� বেলর সে� সমেকাণ বিৃ� পায় �যমন ��ী কে�র
অনভূুিমক ভােব বিৃ� পাওয়া

হাইে�া �িপক চলন বা জল বিৃ�জ চলন | Hydrotropic movement

সং�া- জেলর গিতপথ �ারা �ভািবত উি�দ অে�র আিব� ব� চলন হল হাইে�া�িপক চলন বা জলবিৃ�জ
চলন।

উি�দে� িবিভ� ধরেনর হাইে�া �িপক চলন �দখা যায় �যমন

অন�ুল জলবিৃ�জ চলন – এই ধরেনর চলেন উি�দ অে�র বিৃ� জেলর উৎেসর অন�ুেল ঘেট �যমন মলূ
জেলর উৎেসর িদেক বিৃ� পায়

�িত�ল জলবিৃ�েজা চলন- এই ধরেনর চলেন উি�দে�র িব�ে� জেলর উৎেসর �িত�েল ঘেট �যমন কা� ও
লবণা�ু উি�েদর �াসমলূ জেলর উৎেসর িবপরীেত বিৃ� পায়।

ন�াি�ক চলন | Nastic movement । what is called

the nastic movement in plants

সং�া: বািহ�ক উ�ীপেকর তী�তার �ারা �ভািবত উি�দ অে�র রস অিতিথ জিনত আিব� ব� চলন হল
ন�াি�ক চলন। বািহ�ক উ�ীপেকর �কৃিত অনসুাের ন�াি�ক চলন আবার িবিভ� �কােরর হয় �যমন
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ফেটা ন�াি�ক চলন | what is called Photonastic movement in
plant

আেলাক উ�ীপেকর তী�তার �াস বিৃ�র ফেল উি�দ অে�র রস�ীিত জিনত আিব� ব� চলন হল ফেটা
ন�াি�ক চলন �যমন প�ফুল সূয�মখুী িদেনরেবলা �ফােট ও স��ার সময় কম আেলােত বঝুা যায় আবার

�বলফুল স��ামালিত হাসনহুানা ইত�ািদ রােত �ফােট িক� িদেনর �বলা সূয�ােলােক বেুঝ যায়

থােম�ােনস�ক চলন | Thermotactic movement in plant

উ�তার তী�তার �ারা িনয়ি�ত উি�দে�র রস�ীিত জিনত আিব� ব� চলন হল থােম�া ন�াি�ক চলন
�যমন �উিলপ ফুল �বিশ উ�তায় �ফােট এবং কম উ�তায় ব� হেয় যায়

�কেমান�াি�ক চলন | Chemo-nastic movement in plant

রাসায়িনক পদােথ�র �ারা িনয়ি�ত উি�দ অে�র রস সং�ৃিত জিনত আিব� ব� চলন হল �কেমান�াি�ক
চলন।

িসসমনাি�ক চলন | Sysmonastic Movement in Plant

�শ� উ�ীপনা বা আঘাত জিনত উ�ীপনার যথা, ক�ন বিৃ�র সময় জল িব�রু পতন বায়ু�বাহ ইত�ািদ
তী�তা �ারা িনয়ি�ত উি�দ অে�র সং�ৃিত জিনত আিব� ব� চলন হল িসসেমান�াি�ক চলন।

�যমন ল�াবতী পাতার �কান এক� িপনার অ�ভােগর প�ক �িলেক আলেতাভােব �শ� করেল িপনার
প��িলর অ�ভাগ �থেক মেূলর িদেক �মা�েয় �জাড়ায় �জাড়ায় ব� হেয় যায়। িক� প�ক �িলেক
�জারােলাভােব �শ� করেল �শ� উ�ীপনা পা��বত� িপনা�িলেত পিরবািহত হয় ও তােদর প�ক�িল মেূলর
িদক �থেক অ�ভােগর িদেক �মা�েয় ব� হেয় যায় এবং একসময় সম� পাতা� ঝুেল পেড়। আরও পড়ুন
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