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Apomixis and polyembryony (অ্যাপ ামিমিস ও বহু 

ভ্রুনতা) 
 

অ্যাপ ামিমিস: অ্যাপ ামিমিস উমিপের একটি মিপেষ ধরপের জেে 

যেখাপে স্ত্রী ও   ুংগ্যাপিপের মিলে ঘপে ো। এই প্রমিযায মেপষধ যক 
িযমিপরপক িীজ গ্ঠিি হয। ঘাস ও Asteraceae যগ্াপের মকছ  
উমিপের এই প্রকার জেে যেখা োয।যে সিস্ত উমিে এই ধরপের 
জেে মিযা সম্পন্ন কপর িাপের অ্ মিকটিক উমিে িপল। 

   মিজ্ঞােী Winkler ১৯০৮ সাপল প্রথি অ্যাপ ামিমিস েব্দটি র 
প্রিিত ে কপরে। িার িি অ্ে সাপর অ্ মিমিস হল যেৌে জেপের 



একটি প্রমিস্থা ে প্রমিযা যে যেপে মিপযামসস এিুং মসেগ্যামি হয 

ো। 

 

অ্যাপ ামিমিস এর ধরন: 
• Vegetative reproduction িা অ্ঙ্গজ জেে: এপেপে েি ে 
অ্ িয উমিে কান্ড,  ািা , কুঁ ম়ি ইিযামে যথপক জন্মায 

িীপজর যকাে প্রপযাজে হয ো। 

• Agamospory (আগ্িস্পমর): এপেপে িীজ এিুং ভ্রূণ যকােরকি 

মিপযামসস মিভাজে ছা়িাই অ্থতাৎ মেপষক ছা়িাই উৎ ন্ন হয। 
আগ্িস্পরী সাধারণি মিে প্রকার: 
১) Adventive embryonoy - এপেপে এিব্রাপযা ইপেগুপিন্ট যথপক 

তিমর হয। 

২) Diplospory- এপেপে যিগ্াস্পর িািৃপকাষ একটি এিব্রও সযাক 

 মরণি হয। এমেপক আিার ে ই ভাপগ্ ভাগ্ করা োয েথা। 
  Parthenogenesis- এই  দ্ধমিপি এম্ব্রও হযাপ্লপযড মডম্বক 
যথপক যকাে মেপষক ছা়িা উৎ ন্ন হয, যসপেপে অ্ িয উমিেটি 

হযাপ্লপযড হপয থাপক। যেিে Solanum nigrum . 

   

  Apogamy- মডম্বক ছা়িা অ্েয যে যকাে যকাষ যথপক েমে 

ভ্রূণ উৎ মি হয অ্থতাৎ প্রমি াে যকাষ িা সাইোমজত ডস যথপক 

িপি যসই  দ্ধমিটি যক অ্যাপ াগ্যামি োপি অ্মভমহি করা হয। 



অ্মকত ড জািীয উমিে অ্যাপ াগ্যামি  দ্ধমিটি প্রচ র  মরিাপণ 

লমেি হয। 

 

• Apospory- এপেপে ভ্রুণস্থলী মডপ্লপযড যস্পাপরাফাইটিক যকাষ 

যথপক যকােরকি মিভাজে ছা়িাই উৎ ন্ন হয। তাই জম়িি 
থাকা ব্রমি মডপ্লপযড প্রকৃমির হয। এটিকে ডিপ্লক়েি 
পাক থ্াকোকেকেডিি বলা হ়ে। 

     যেিে Eupatorium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বহু ভ্রুণহতা বা polyembryony:- একটি িীপজ েখে একামধক ভ্রূণ 

উৎ ন্ন হয িখে িাপক  মলএিব্রপযামে িপল। ১৭২৯ মিস্টাপব্দ 
মলপভোমহক প্রথি িীপজর িপধয িহুভ্রুেিা লেয কপরে। 

 

এটি সাধারণি ে ই প্রকাপরর। য্া- 
• প্রকৃত বহুভ্রনতা- েখে মডম্বপকর একটি ভ্রুণস্থলী যি একামধক 

ভ্রূণ উৎ ন্ন হয িখে িাপক প্রকৃি িহুভ্রুেিা িপল। 

• মিমক বহুভ্রনতা- েখে একই মডম্বপকর একামধক ভ্রুণস্থলী যি 

একামধক ভ্রে উৎ ন্ন হয যসই ঘেোপক যিমক িহুভ্রেিা িপল। 

 যলি পি একটি িীপজ ২-৪০ টি ভ্রূণ লেয করা োয। য যাপজ 
৫টি ভ্রূণ থাপক, যেগুমলর একটি জাইপগ্াে যথপক একটি সহকারী 
যকাষ যথপক ,ে টি প্রমি াদ্ যকাষ যথপক এিুং একটি ভ্রুন্ত্বক 
যথপক তিমর হয। 

 

গুরুত্ব: 

• এই ধরপের ভ্রুণ যলাে তিমর করপি স মিধাজেক. 

• এই ধরপের ভ্রূণ সহপজ সুংিামিি হয ো। 



• সুংকর প্রজামির সৃমির জেয এই ধরপের ভ্রুি খ িই 

িাৎ েত ূণত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        মেবুর মিম্বপকর প্রস্থপেপের বহুভ্রনতা  


