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খনিজ পনুি 

 

• সংজ্ঞা:  যে বিপাকীয় বিয়ার মাধ্যমম জীমির শরীমরর প্রময়াজনীয় উপাদান ও 

শবি অবজি ত হর জীমির সুস্থ িৃবি ও বিকাশ। পবরলবিত হয় তামক পুবি িমল, 
পুবি জীমির বিকামশ প্রধ্ান প্রময়াজনীয় অংশ এিং এই পুবি েবদ কতগুমলা 
খবনজ পদার্ি এর কারমে সম্পন্ন হয় ও খবনমজর এভামি অভািজবনত 
লক্ষ্মে যদখা যদয় তমি যসই পুবিমক খবনজ পুবি িমল। 

 

বকছু যমৌল উবদভ এর যিমে অপবরহােি হয় আর বকছু যমৌল অতযািশযকীয় হয় না 

।।।এই অপবরহােি তার সতি  গুমলা e বিচার কমর যকান যকান যমৌল অপবরহােি। 

 

*অপনিহার্্যয তাি সত্ গুল া হল া :  

 ১.  খবনজ এর অভামি জনন ও পবরপাক িার্ি হয়। 

২. যকিল মাে ওই যমৌল গুবলর উপবস্থবতমত উবিদ এর অভািজবনত লক্ষ্মে 
দরূীভূত হয়। 

৩. উবিদ বিপাক ওই সকল যমৌল গুবল সবিয় ভূবমকা যনয়। 
 



অবতমাবেক যমৌল:  যে সমস্ত যমৌল উবিদ শরীমর যিবশ পবরমাে এ িযািহৃত হয়  

আবতমাবেক যমৌল িা macroelements িমল। 

  উদা: হাইমরামজন, অবিমজন , কািিন, ইতযাবদ 

স্বল্পমাবেক যমৌল :  এই ময়ল গুবল উবিদ শরীমর কম মাোর প্রময়াজন হয়। এমদর 

micro িা Trace elements ও িমল। 

   উদা:  দস্তা, মবলিমেনাম, যিারন ইতযাবদ। 

  সমস্ত অবতমাবেক ও স্বল্পমাোর যমৌল গুবলর মমধ্য যসাবেয়াম, 
অযালুবমবনয়াম, বসবলকন প্রভৃবত যমৌল গুবল বিমশষ বিমশষ উবিদ গুবলর যিমে 

অপবরহােি যেমন,  বিট, শালগম এর যিমে sodium, ধ্ান , িাাঁশ  জাতীয় উবিদ এর 

যিমে বসবলকন অতযািশযকীয় , আিার blue gree algae এিং বকছু 

leguminoceae উবিদ এর নাইমরামজন সংিন্ধন এর জনয যকািাল্ট খিু ই একটি 

অপবরহােিয যমৌল।জ 
 

*খনিজ ম ৌ  এি ম াষণ: 

অবধ্কাংশ উবিদ মাটি যর্মক খবনজ যমৌল যশাষে কমর, জমলর সামর্ই আয়ন 
রূমপ যমৌল গুবল যশাবষত হময় র্ামক। এই যশাষে বিয়া সাধ্ারেত িযাপন িা 
নানান যভৌত প্রবিয়া দ্বারা ঘমট র্ামক, তখন এই যশাষে নিনিয় ম াষণ 
িমল ।  
  অপর বদমক খবনজ যমৌল এর যশাষে েবদ যকামশর শবির ওপর বনভি রশীল 
হয় তখন তা সনিয় ম াষণ নামম পবরবচত। 



    খবনজ এর চলন যকাষ এর পদিা বদময় সাধ্ারেত হয় র্ামক এিং 
সাইমটাপ্লাজম এ সবিত হয়, তাই খবনজ যমৌমলর যশাষে যক যকাষ পদি ার 
মাধ্যমম চলাচল িা transport across membrane  ও  িলা হয়। 

    

  নিনিয় বা আনবপাকীও ম াষণ : যহাগ্লান্ড সহ িাবক বিজ্ঞানীরা ১৯২৩ 
সামল যকামষর বনবিয় যশাষে পিবতটি Nitella sp. নামক একটি শশিাল এ 
প্রর্ম পেিমিিে কমরন। উবিদ কলামক লঘ ুদ্রিমের ঘনত্ব যর্মক গাঢ় দ্রিমের 
ঘনমত্ব স্থানান্তবরত করমল বিপাকীয় শবি ছাডাই আয়ামনর দ্রুত যশাষে ঘমট, 
আিার উপমরাি যকাষ টি যক েবদ লঘু মাধ্যমম স্থানান্তবরত করা হয় তমি 
িবহমধ্যমম বনগিমন ঘমট।যকাষ িা কলামক লিে দ্রিমে বনমবিত করমল আয়ান 
এর মুি িযাপন ঘমট এিং আয়ে গুবল সমযিস্থায় আমস, এই সমযিস্থা ই 
donnan equilibrium নামম পবরবচত।  

 

সনিয় ম াষণ বা  active absorption : শবির  সাহামেয যকাষ পদিার 
মাধ্যমম পদামর্ির চলাচল যক সবিয় পবরিহন িমল। বিজ্ঞানী ফান োর হনাটি  
খবনজ পুবির যশাষে বিষময় িাহক তত্ত্ব িা Carrier concept theory এর 
ধ্ারো যদয়। যকাষ পদি ার িাইমর িাহক আয়ন যেৌগ গযঠমনর মাধ্যমম আয়ন 
যকামষর বভতমর প্রমিশ কমর। িাহক তমত্ত্বর অনযানয প্রকল্প গুবল হমলা :- 

  ১. সাইল াি  পাম্প প্রকল্প বা  cytochrome pump hypothesis 
: উবিদ যক জল যর্মক লিে দ্রিমে স্থানান্তবরত করমল সাধ্ারে শ্বসন হার 
অমপিা যিবশ শ্বসন হার িাডমল তা লিে শ্বসন িমল, সাইটিমম নামক যলৌহ 



পরফাইবরন যেৌগ যকাষ এ িাহক রূমপ কাজ কমর, ো জাবরত এিং বিজবরত 
এই দইু অিস্থামত র্ামক, অযানায়ান িযাপন এর মাধ্যমম যকাষ পদি ার মমধ্য 
প্রমিশ করমল প্রর্মম ই জাবরত সাইটিম দ্বারা আকৃি হয় এিং একটি যেৌগ 
গঠন কমর। এই যেৌগটি একটি ইমলকরন এর সংস্পমশি এমল আয়ন মুি কমর 
ও অনয একটি জাবরত সাইটিমমর সামর্ েুি হয়। যকামষর সাইমটাপ্লাজম এ 
বেহাইমরাবজমনজ এর বিবিয়ার ফমল H+ ও একটি ইমলকরন বনগিত হয় , এই 
ইমলকরন ই oxygen এর উপবস্থবতমত সাইটিম যক জাবরত কমর। অতএি 
আয়ান যশাষমের সামর্ এর সম্পকি  বিদযমান। 

 

২.মপ্রাটিি ম নসনিি বাহক তত্ত্ব: এমিমে িাহক অনু কটায়ন িা আনায়ন 
উভময়র সামর্ ই যেৌগ গঠন এ সিম। যলবসবর্মনজ উৎমসচক এর প্রভামি 
যলবসবর্ন যেৌগ টি অন্তমাধ্যমম কটায়ান ও অনায়ান রূমপ যকাষ এ সবিত 
হয়। িবহমধ্যামম ATP এিং উৎমসচক এর উপবস্থবতমত আিার যলবসবর্ন 
যেৌমগর পুনগিঠন হয়। 

 

৩. ATP তত্ত্ব:  ATP অনুর হাইমরালাইবসস এর ফমল যে শবি উিূত হয় 
তাই আয়ন পাম্প পিবতমত সবিয় হময় যকাষ পদি ার িতি মান উৎমসচমকর 
কাজমক ত্বরাবিত কমর। ATP অনরু ফসমফট িগিমক েুি িা মুি কমর যকাষ 
এ কযাটায়ামনর অনুপ্রমিশ ঘটায়। 



   ATP দ্বারা , শজি যেৌগ ফসফরাস েিু হয় এিং পনুরায় ফসমফট মিু 
হওয়ার সময় কযাটায়ামনর সামর্ েুি হয়। Hidrodictyon sp. শশিাল এর 
ওপর পরীিা কমর এই তত্ত্ব প্রমাে করা হময়বছল। 

 

 

 

খনিজ ম ৌল ি ভূন কা ( ROLE OF MINERAL 
ELEMENTS IN PLANTS): 

 
খবনজ যমৌল গুবল যকিল মাে আয়নীও অিস্থামতই উবিমদর জীিমন প্রময়াজনীয় 
ভূবমকা যনয়, যেমন – 

• প্রল াপ্লাজা  এবং মকাষপ্রাচীি গঠি : কািিন, অবিমজন , নাইমরামজন 
এর সাহামেয যকামষর মধ্ঃস্থ যসলুমলাজ, বলগবনন, যপ্রামটাপ্লাসম এর গুরুত্ব পূেি 
অংশ গুবল শতবর হয় ও যকাষ এর খাদযও সবিত হময় র্ামক। যকাষ পদিা 
গঠমন একাবধ্ক খবনজ যমৌল কামজ লামগ যেমন P, Si, ইতযাবদ। 

• মকাষ অম্লতা ও বাফাি কালজ প্রভাব: যশাবষত অবধ্কাংশ খবনজ লিে 
যকামষর pH িযালান্স যক প্রভাবিত কমর । 

 িাফার তন্ত্র গঠমন উবিদ কযালবসয়াম, যসাবেয়াম, পটাবসয়াম আয়ে গুবল 
িযািহার কমর। 



• অিুঘ কীয় প্রভাব: যলাহা, তমা, দস্তা , প্রভৃবত উৎমসচমকর প্রমস্থটিক 

গ্রুপ রূমপ কাজ কমর। আিার মযাঙ্গাবনজ, মযাগমনবসয়াম, যকািাল্ট ইতযাবদ 
বিবিয়ামত উৎমসচমকর সবিয়ক রূমপ কাজ কমর। 

• সাইল াপ্লাজ ীও পর্্াি মভর্যাতাি ওপি প্রভাব: কযালবসয়াম ও 
অনযানয বদ্বমোজী এিং েীমোজী কযাটায়ান গুবল পদি ার যভদযাতা হ্রাস কমর। 
অপরবদমক এমোজী কযাটায়ন গুবল পদিার যভদযতা িৃবি কমর। 

• নবলিানিতা  ূ ক কাজ: যকামনা কযটায়ন িা অযনায়ন এমক অপমরর 
কাজমক িাধ্াপ্রদান করমল তামক বিমরাবধ্তা মূলক কাজ িমল।  
উদাহরন স্বরূপ িলা োয় যসাবেয়ামমলারাইে সাইমটাপ্লাজম এর পদি ার যভদযাতা 
িারায় বকন্তু কযালবসয়ামমলারাইে এর উপবস্থবত তামত িাধ্া প্রদান কমর। 

• খনিজ ম ৌল ি নবষনিয়াি ফ  : অযালুবমবনয়াম, পারদ, যসবলবনয়াম 
ইতযাবদ অবধ্ক ঘনমত্ব বিষ এর মত কাজ কমর উবিদ শরীমর, অনযমখমর 
সাইমটাপ্লাম এ যমৌল গুবলর বিকলন ঘটিময় যকামষর মৃতুযমক যেমক আমন । 

 

 

 


