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VASCULAR CAMBIUM

 জাইলেম ও ফ্লাল়েম কো দিল়ে গঠিত উদিলির সংবহন এ অংশগ্রহণকারী
কো গুছলক নাদেকা বাদিে বলে । (vascular cambium)

 নাদেকা বাদিে এ জাইলেম ও ফ্লাল়েলমর অবস্থান অনসুালর দনম্নদেদিত
রুলে ভাগ করা যা়ে----

নালিকা বালিি

সংযকু্ত অলিও 

সমপািশীয় সমলিপািশীয় ককলিয় 

মুক্ত
হ্াা্দ্রসসনলিক বব্ধ কিপস াসসনলিক 



 সংযুক্ত নালিকা বালিি (conjoint)- জাইলেম ও ফ্লাল়েম কো
যিন এক ই বযাসালধের ওের অবস্থান কলর েদরবহন কো গুছ
গঠন কলর ...

❑ সমপািশীয় (collateral)- জাইলেম ও ফ্লাল়েম কো যিন
োশাোদশ এক ই বযাসালধের ওের অবস্থান কলর, জাইলেম
ফ্ভতলরর দিলক ও লুইল়েম বাইলরর দিলক ।
এটি িু ধরলনর –

১।মুক্ত সমপািশীয়(open collateral)- সমোরশী়ে নাদেকা
বাদিলে জাইলেম ও ফ্লাল়েলমর কোর মলধয কযাদি়োম নামক
োর্শ্বী়ে ভাজক কো থালক। ফ্যমন – বযাক্তদবদজ ও দিবীজেত্রী
উিদভলির কানল া।

.২।বব্ধ সমপািশীয়(closed collateral) - সমোরশী়ে নাদেকা
বাদিলে জাইলেম ও ফ্লাল়েলমর কোর মলধয কযাদি়োম নামক
োর্শ্বী়ে ভাজক কো থালকনা। ফ্যমন – একবীজেত্রী উিদভলির
কানল া।

VASCULAR CAMBIUM



❑ সমলিপািশীয় নালিকা বালিি (bicollateral)- যিন সংযুক্ত
নাদেকা বাদিে এ োশাোদশ এক ই বযাসালধের মাঝিালন জাইলেম ও তার
িেুালশ কযাদি়োম ও ফ্লাল়েম কো অবস্থান কলর, জাইলেম ফ্ভতলরর দিলক
ও ফ্লাল়েলমর বাইলরর দিলক । ফ্যমন – দকউকারদবলতদস দিবীজেত্রী
উিদভলির কানল া।

❑ ককলিয় নালিকা বালিি (concentric) - জাইলেম ও
ফ্লাল়েলমর কো যিন এক ই বযাসালধের ওের একটি
অেরটিলক ফ্বষ্টন কলর অবস্থান কলর। এটি িু ধরলনর –

১। হ্াা্দ্রসসনলিক – জাইলেম ফ্কলে অবস্থান কলর ও ফ্লাল়েম
তালক ফ্বষ্টন কলর থালক। ফ্যমন – ফানে
২। কিপস াসসনলিক - ফ্লাল়েলমর ফ্কলে অবস্থান কলর ও
জাইলেম তালক ফ্বষ্টন কলর থালক। ফ্যমন – দ্রাদসনা

❑অলিও নালিকা বালিি (radial)- জাইলেম ও ফ্লাল়েলমর কো
যিন েৃথকভালব ও েযো়েক্রলম অক্ষী়ে বযাসালধে দবনযস্ত
থালক।





Function of Vascular cambium
 দবদভন্ন েিালথের সংবহন করা, জাইলেম িারা
জে েদরবহন ও ফ্লাল়েলমর িারা িদনজ েবণ
েদরবহন করা।

 যাদিক িঢ়ৃতা প্রিান করা।



SEASONAL ACTIVITY

 বর্ষবিয়-- Cambium এর সামদ়েক সদক্র়েতার
ফলে ফ্গৌণদিদধ কালে বৃক্ষ জাতী়ে উদিলির কালে
ফ্গৌণ জাইলেম সদিত হ়ে। এলক বর্েবে়ে বলে ।

ফ্গৌণ জাইলেম িারা গঠিত প্রদতটি বর্েবে়ে এ িটুি
দভন্ন প্রকালরর কাষ্ঠ কো Cambium বে়ে িারা
যুক্ত হ়ে । যথা- early wood/spring wood and

late wood/summer wood/autumn wood

spring wood হাল্কা ও কম দছদ্র বহুে ও এলত তন্তু
এর েদরমান কম

summer wood জাইলেম বাদহকা কম দকন্তু তন্তু এর
েদরমান ফ্বদশ, তাই এ অংশ টি িঢ়ৃ ও গাঢ় হ়ে।



Wood (heartwood and sapwood)
 Heartwood- ক োষগুলি পলিবহন ও সঞ্ছয়  োিজে অংশ
গ্রহণ  জিনো , গাঢ় ও জাইলেম িারা গঠিত।

 Sapwood - ক োষগুলি পলিবহন ও সঞ্ছয়  োিজে অংশ

গ্রহণ  জি , হাল্কা ও সজীব জাইলেম েযালরনকাইমা িারা
গঠিত।

Fig:  showing heart wood , sap 

wood and annual ring 



Secondary growth in root and stem
উদিলির বদৃি িটুি উোল়ে ঘলে: প্রাথলমক ও ক ৌণ ।
 প্রাথলমক বৃলিি ফলে উদিলির দিঘেয বদৃি করা হ়ে, উভ়ে স্থেভালগর নীলে এবং
উেলর, অযােদেকযাে ফ্মদরসলেমগুদে সদক্র়েভালব এই অিলে দবভক্ত হল়ে থালক।

 োর্শ্বী়ে ফ্মদরলেম বা কযাদি়োম স্তর উেদস্থত থাকার কারলণ ক ৌণ বৃলিি ফলে গাছটি
প্রলস্থ সদক্র়েভালব দবভক্ত হ়ে যা বদৃি ফ্েলত সাহাযয কলর ।

Secondary growth in dicot stem
অযাদেকাে ফ্মদরসলেলমর দক্র়োকোে িারা প্রধান অলক্ষর দিলঘেযর বদৃিলক প্রাথদমক বদৃি
বো হ়ে। মাধযদমক টিসযু গঠলনর কারলণ অযাক্সলসর ফ্বধ বা ফ্ঘর বদৃি বদৃিলক ফ্গৌণ
বদৃি বো হ়ে। কযাদি়োম এবং ককে -কযাদি়োলমর দক্র়োকোে িারা ফ্গৌণ টিসযু গঠিত
হ়ে। কযাদি়োম োরার অিলে ফ্গৌণ টিসযু গঠন কলর এবং ককে -কযাদি়োম কটিে কাে
অিলে ফ্গৌণ টিসযু দতদর কলর। ফ্সলকিাদর ফ্গ্রাথটি ফ্কবে দ লকাে ফ্েম এবং মলূের
মলধয ঘলে। এটি সাধারণত monocot মেূ এবং কালি অনেুদস্থত।

দনলম্নাক্ত েিলক্ষেগুদের মাধযলম বদৃি ঘলে:
Secondary growth in intrastelar region :

1. ক্ালিয়াম লিং  ঠন: কযাদি়োম দরং গঠন ফ্গৌণ বদৃির প্রথম ধাে। ভাসু্কোর
বাদিলের কযাদি়োমটি মদরশলমটিক হল়ে যা়ে। একই সমল়ে কদি়োলমর স্তলর েল়ে
থাকা কল়েকটি েিাথে রদি ফ্কার্ও ফ্মদরসেলমটিক হল়ে যা়ে এবং আন্তঃফযাদস়েুোর
কযাদি়োলমর সালথ একসালথ একটি সম্পূণে ফ্রাকার দরং দতদর কলর, যালক
কযাদি়োম দরং বলে। কযাদি়োম দরংটি োরার অিলে ফ্গৌণ টিসুয দতদর কলর।
ভাসু্কোর কযাদি়োলম িটুি ধরলণর ফ্কার্ থালক, দফউদসফমে ইদনদশ়োে এবং রদির
ইদনদশ়োে ।



দফউদসফমে ইদনদশ়োে গুদে উল্লিমুিী এবং জাইলেম এবং ফ্লাল়েলমর উোিান গঠলন
দবভক্ত। রদির ইদনদশ়োে ফ্কার্গুদে ফ্ছাে এবং আইদসদ ়োলমদিক যা
েযালরনোইলমোস ফ্কার্গুদের ভাসু্কোর রদিলক জন্ম ফ্ি়ে।

 ক ৌণ ভাসু্কিাি টিসু্  ঠন: কযাদি়োলমর দরংটি বাইলরর এবং অভযন্তরীণ উভ়ে
েলক্ষই নতুন ফ্কার্গুদে ফ্কলে ফ্ি়ে। বাইলর গঠিত নতুন ফ্কার্গুদে ধীলর ধীলর
ফ্গৌণ ফ্লাল়েলমর উোিানগুদেলত েদরবদতে ত হ়ে। অভযন্তরীণ দিলক গঠিত ফ্কার্গুদে
ধীলর ধীলর ফ্গৌণ জাইলেলম েদরবদতে ত হ়ে।
কসসকিালি ক াা্সিাসয়ম: এগুদেলত োেনী টিউব, সহকমী ফ্কার্, ফ্লাল়েম
েযালরনকাইমা এবং ফ্লাল়েম ফাইবার থালক। বাইলরর উেদস্থত প্রাথদমক ফ্লাল়েম
দেষ্ট হল়ে যা়ে এবং এটি ফ্ছাে েযাে িারা প্রদতদনদধত্ব কলর।
কসসকিালি জাইসিম: ফ্সলকিাদর জাইলেমটি ফ্ভলসে , িযাকাই স, কালঠর তন্তু
এবং কালঠর েযালরনকাইমা দনল়ে গঠিত। ফ্ভলসে গুদে বা র্শ্বাসনােী ফ্সলকিাদর
জাইলেলম সবলেল়ে ফ্বদশ এবং সাধারণত প্রাথদমক জাইলেলমর ফ্েল়ে কম হ়ে।
কযাদি়োলমর দরংটি বাইলরর দিলকর ফ্েল়ে অভযন্তরীণ দিলক আরও টিসুয দতদর
কলর। ফেস্বরূে, ফ্গৌণ জাইলেম গালছর ফ্িলহর প্রধান বাল্ক গঠন কলর এবং
সাধারণত তালক কাঠ বলে। ব়েস বা়োর সালথ সালথ এর প্রস্থ বদৃি ো়ে।
প্রাথদমক জাইলেম দেলথর দিলক শঙু্ক প্রলজকশন দহসালব দস্থর থালক।

 ভাসু্কিাি িলি: কযাদি়োম দরংল়ের ফ্র ইদনদশ়োে গুদে েযালরনকাইমাোস
ফ্কার্গুদের কল়েকটি সংকীণে বযাি গঠন কলর। এই ফ্কার্গুদে দেথ ফ্থলক ফ্ফালেলম
ফ্রদ ়োদে প্রসাদরত কলর। এগুদেলক ফ্সলকিাদর ফ্ম ুল্লাদর রদি বা ভাসু্কোর রদি
বো হ়ে। জাইলেলম উেদস্থত রদিগুদে হে জাইলেম রদি এবং ফ্লাল়েলম উেদস্থত
রদিগুদে ফ্লাল়েম ফ্র বলে।



 বালর্ষক লিং  ঠন : জেবা়েু েদরবতে লনর ফলে ভাসু্কোর কযাদি়োলমর দক্র়োকোে
বযােকভালব প্রভাদবত হ়ে। এটি শীতকালে অিলে ফ্বদশ প্রকে হ়ে। শীতকালে
কযাদি়োম দবভাজন বন্ধ কলর ফ্ি়ে। বসলন্তর মরসলুম বা গ্রীলের শুরুলত, কযাদি়োমটি
আরও সদক্র়ে হ়ে এবং দবসৃ্তত েলুমন সহ প্রেুর েদরমালণ ফ্ভলসে দতদর কলর।
এগুদেলক বসন্ত কাঠ বা প্রারদিক কাঠ বো হ়ে। শরত্কালে বা শীত, কযাদি়োমটি
কম সদক্র়ে হ়ে এবং সরু েলুমনাসহ ফ্ভলসে দতদর কলর িযাোই এবং কালঠর
তন্তুগুদে প্রেুর েদরমালণ গঠিত হ়ে। এই কাঠগুদেলক শরলতর কাঠ বা দবেি কাঠ
বো হ়ে। সতুরাং, বাদর্েক দরংগুদে বছলরর ের বছর গঠিত হ়ে। গালছর প্রােীনতম
অংলশ, বাদর্েক দরংগুদে গালছর ব়েস দনধোরলণ বযবহার করা ফ্যলত োলর। গ্রীেমিেী়ে
অিলে জেবা়েু কমলবদশ অদভন্ন হ়ে। সতুরাং, বাদর্েক দরংগুদে িবু ভােভালব
দবকাদশত হ়ে না এবং গালছর ব়েলসর সালথ সম্পদকে ত হ়ে না।

 স্াপউড এবং হা ষ উড: েরুালনা কািগুদেলত, কালঠর কাে িটুি অিলে েথৃক করা
হ়ে। বাইলরর হােকা বলণের অিেলক সযাে কাঠ বা অ্ািবািনাম এবং ফ্কেী়ে গাঢ়
বলণের অিে বো হ়ে হােে কাঠ বা ডুিাসমন। সযােউল র ফ্কার্গুদে জীদবত এবং
কাযেকরী হ়ে। তারা জে সরবরাহ এবং িাবালরর সিল়ের ফ্ক্ষলত্র অংশ ফ্ন়ে। হােে উল 
মতৃ ফ্কার্ থালক। বদৃি প্রদক্র়ো েোকােীন, ফ্সে কালঠর দরং দরংগুদে ধীলর ধীলর
প্রদক্র়োজাত কলর, দরংগুদে সযাে কাঠ ধীলর ধীলর হােে উল রূোন্তদরত কলর। সযাে
কালঠর জীবন্ত দসলসেগুদে তালির ফ্প্রালোপ্লাে এবং জলের সামগ্রী হারালত থালক।
জাইলেম ফ্ভলসে েলুমন েযালরনকাইমা ফ্কার্গুদের বদৃি িারা অবরুি হল়ে যা়ে। সংেগ্ন
েযালরনকাইমা টিসযু প্রলবশকারীরা ফ্ভলসে ধীলর ধীলর ব়ে কলর কাঠালমার মলতা একটি
বযােনু দতদর কলর, যালক বলে  াইসিাসস। হােে উ সযােউল র ফ্েল়ে শদক্তশােী এবং
ফ্বদশ ফ্েকসই। এদিলসেটিক ফ্তলের উেদস্থদতর কারলণ হােে উ বযাকটিদর়ো এবং
ছত্রালকর আক্রমণ প্রদতলরাধী হল়ে ওলঠ।



Secondary growth in extrastelar region: 

 Formation of periderm : ফ্গৌণ বদৃির ফলে intrastelar region এ ফ্য োলের
সৃর্টি হ়ে তা প্রদতলরাধ করার জনয বদহস্্ত র ও তলকর অন্্ত রগত ফ্কার্গুদেলক
নলষ্টর হাত ফ্থলক বাাঁোলত তক ও তলকর নীলের দিলক phellogen / cork cambium

গঠিত হ়ে।
 Formation of bark : তক ও বদহস্্ত র এর ফ্কার্গুদে দবভাজনক্ষম হল়ে

phellogen / cork cambium গঠিত কলর । এই দবভাজন এর মাধযলম বাইলরর দিলক
phellem ও ফ্ভতলরর দিলক phelloderm গঠন কলর ।

 Lenticel : periderm স্্ত র গঠন হলে বদহস্্ত ফ্কর stomata কাযরহীন হল়ে েল়ে।
তিন োতো প্রােীর দবদশষ্ট রন্ধ্র গঠন কলর , তালক ফ্েদন্তলসে বলে।

Secondary growth in Monocot stem :

নাদেকা বাদিে বব্ধ প্রদকদতর হও়ো়ে ও বে়েকালর সদিত না থাকা়ে ফ্গৌণ বদৃি
ফ্িিা যা়ে না।

Exception :Dracena sp. ,Aloe sp. ,Yucca sp.





Secondary growth in Monocot root : 
জাইলেম এবং ফ্লাল়েলমর মলধয একটি ভাসু্কোর বালিলে কযাদি়োলমর না থাকার 
কারলণ একবীজেত্রী উদিলি ফ্গৌণ বদৃি ঘলে না।

Secondary growth in Dicot root :

ভাসু্কোর কযাদি়োমটি প্রদতটি রযালির ঠিক নীলে অবদস্থত কনলজদিভ েযারানোইমা
ফ্কার্ ফ্থলক দতদর হ়ে , কযাদি়োম দরংল়ের ফমেগুদের সংিযা উেদস্থত ফ্ফালেলমর
সংিযার সমান। ফ্প্রালোলক্সদেলমর বাইলর থাকা pericycle এর বাইলর থাকা
ফ্কার্গুদেও কদি়োলমর দরলের অংশ গঠলন মদরসলেমযাটিক হল়ে যা়ে। এই
দরেগুদে েূলবের কযাদি়োলমর সালথ দমদেত হল়ে ভাসু্কোর কযাদি়োলমর একটি দরং
দতদর কলর। এই কযাদি়োম দরংটি অভযন্তরীণ দিলক ফ্গৌণ জাইলেম এবং বাইলরর
দিলক ফ্গৌণ ফ্লাল়েম দতদর কলর। দশক়েগুদেলত, বদৃির দরংগুদে েৃথক ন়ে কারণ
মাটির দনলে ফ্কানও season দবলভি ফ্নই। pericycle এর বাইলরর অিে ফ্থলক
ফ্ফলোলজন উদিত হ়ে যা বাইলরর দিলক ফ্ফলেম (ককে) ফ্কলে ফ্ি়ে এবং
অভযন্তরীণ দিলকর দিলক ফ্গৌণ কলেে ক্স বা ফ্ফলো ামে ফ্কলে ফ্ি়ে।



Fig : Secondary growth in Dicot root 
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