
পৰিৱেশ তন্ত্ৰ 

1 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি বৈৰশষ্ট 

2 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি প্রকাি 

3 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি গঠন 

4 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি গঠনি বৈৰশষ্ট 

5 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উৎপাদন ক্ষমতা 

6 . মূখ্য উৎপাদন ক্ষমতা প্রভাৰেত কিা কািক সমূহ 

7 . ৰৈৱয়াজন ৰনয়ন্ত্ৰণকািী কািক 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰ হ’ল পৰিৱেশ ৰৈদযাি মমৌৰলক একক। এ.ৰজ. মেন্সৱল (A.G. 
Tansley)-ই পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ৈা ‘ইক’ৰিৱষ্টম’ (Ecosystem) শব্দৱো প্রেততন 

কৰিৰিল। ৈাস্তেযৰৈদ ওডামি (Odum, 1971) মৱত “পৰিৱেশ তন্ত্ৰ হ’ল এো 
ৰনৰদতষ্ট অঞ্চলি মভৌৰতক পৰিৱেশি লগত আন্তঃৰিয়াশীল সকৱলা প্রকািি জীেক 

সাঙুৰি মলাো (অর্তাৎ বজে সম্প্রদায়) এো সমৰষ্ট য’ত শৰিি প্রোৱহ স্পষ্টভাৱৈ ইয়াি 

খ্াদযস্তিি গঠন, বজেবৈৰিত্ৰতা আৰু পদার্তি িিীভেন (অর্তাৎ জীৰেত আৰু ৰনজতীে 

উপাাংশি মাজত মহাো পদার্তি ৰৈৰনময়) পৰিিালনা কৱি। আৱকৌ ৈাস্তেযৰৈদ 

িাউর্উইকি (Southwick, 1972) মৱত ইক’ৰিৱষ্টম হ’ল এো স্থাৰনক ৈা 

সাাংগঠৰনক একক ৰযৱয় জীে আৰু ৰনজতীে উপাাংশি মাজত আন্তঃৰিযা়ি জৰিয়ৱত 

পদার্তি ৰৈৰনময় ঘোয়। ৰৈৰভন্ন জৱন আগৈৱ ়াো সাংজ্ঞাসমূহ ৰৈৱেষণ কৰি পৰিৱেশ 

তন্ত্ৰি ৈাখ্যা এৱনদৱি ৰদৈ পাৰে – ৰয ৰৈৱশষ পদ্ধৰতত মকাৱনা ৈসৰত স্থানি 

জীেৱগাষ্ঠীৱৈাৱি এোই আনৱোি লগত আৰু মসই ৈসৰত অঞ্চলি অবজে পৰিৱেশি 

কািকি লগত প্রৰতৰিয়া কৰি এো সুৰস্থি তন্ত্ৰ গঠন কৱি তাৱক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মৈাৱল। 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি বৈৰশষ্ট 

ৰৈজ্ঞানী ৰিৱর্ (Smith, 1966) পৰিৱেশ তন্ত্ৰি মকতৱৈাি উবমতীয়া বৈৰশষ্ট উৱখখ্ 

কৰিৰিল। এইৱৈাি হ’ল – 

1 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰ হ’ল পৰিৱেশ ৰৈদযাি মূল সাাংগঠৰনক আৰু কাযতযকিী একক। 

2 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি গঠন ইয়াি বজেবৈৰিত্ৰতাি লগত জৰড়ত। বজেবৈৰিত্ৰতা ৰযমাৱনই 

িহকী পৰিৱেশ তন্ত্ৰও ৰসমাৱনই জৰেল। 

3 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰি কাযত তন্ত্ৰৱোি মাৱজৱি িাৰলত শৰিপ্রোহ (Energy flow) 

আৰু পদার্তি িিীভেনি (Material cycling) লগত জৰড়ত। 
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4 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এো ৰনয়াৰিবক িৰলৈবল হৱল ৰকমান পৰিমাণি শৰি প্রৱয়াজন হৈ 

মসয়া ৰনভতি কৱি ইয়াি গঠনি ওপিত। পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ৰযমাৱনই জৰেল শৰিি 

ৰসমাৱনই কম শৰিি প্রৱয়াজন হয়। 

5 . পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এো বপনত হৈবল ই িৱম সিল অেস্থাি পিা জৰেল অেস্থাপ্রাপ্ত 

হয়। ইয়াৱক পৰিৰস্থৰতক অনুিমন (Ecological Succession) মৈালা হয়। 

6 . মকাৱনা ৰনৰদতষ্ট পাৰিপাৰবতকতা আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰত শৰিি ৰস্থিীকিণ (Energy 
Fixation) এো ৰনৰদতষ্ট সীমাত র্াৱক। 

7 . পৰিৱেশি কািকৱৈািি তািতমযতাই আৈাদী ৈা জীেৱগাষ্ঠীি ওপিত এো 

ৰনৈতাৰিত িাপ (Selective Pressure)ি সৃৰষ্ট কৱি ফলত ইয়াত উপলব্ধ 

আৈাদীৱৈাৱি ৰনজৱক অৰভৱযাৰজত কৰিৈ লগীয়া হয়। ৰযৱৈাি আৈাদীৱয় ৰনজৱক 

অৰভৱযাৰজত কৰি লৈ মনাোৱি মসইৱৈাি আৈাদী ৰৈলুপ্ত বহ যায়। 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি প্রকাি 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰৱৈাি প্রাকৃৰতক (Narural) ৈা কৰৃেম (Artificial), ৈৃহৎ (Mega) ৈা 

ক্ষুদ্র (Micro), সম্পূণত (Complete) ৈা অসমূ্পণত (Incomplete) ইতযাৰদ ৰৈৰভন্ন 

প্রকািি হৈ পাৱি। A . প্রাকৃৰতক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: ৰযৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মানহুি ৰৈৱশষ 

মকাৱনা প্রতযক্ষ প্রভাে ৈা ৰনয়ন্ত্ৰণ অৰৈহৱন প্রকৃৰতত স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাৱৈ িৰল র্াৱক 

মসইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰক প্রাকৃৰতক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মৈালা হয়। ইয়াক আৱকৌ দুো প্রধান 

ভাগত ভগাৈ পাৰি মযৱন, স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু জলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ। 

a . স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ : এইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থলভাগত সৃৰষ্ট হয।় অিণয 

(Forest), তৃণভূৰম (Grassland), মৰুভূৰম (Desert), ইতযাৰদ হ’ল স্থলজ 
পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উদাহিণ। 

b . জলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ : এইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ জলভাগত সৃৰষ্ট হয।় জলজ পৰিৱেশ 

তন্ত্ৰক আৱকৌ দুই প্রকািি মযৱন, ৰনমতল ৈা অলনুীয়া পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Fresh 
water ecosystem) আৰু সামূৰদ্রক পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Marine 
ecosystem)। 
i. ৰনমতল ৈা অলুনীয়া পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: ৰনমতল ৈা অলুনীয়া পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ 

প্রকািি হ’ৈ পাৱি মযৱন, গৰতশীল পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Running water 
ecosystem) আৰু ৰস্থি পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Standing water 
ecosystem)। গৰতশীল পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ উদাহিণ হ’ল, ৰনজিা, জান জুৰি, 



নদী ইতযাৰদ। ৰস্থি পানীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উদাহিণ হ’ল, পুখ্িুী, ৰৈল, হ্রদ, জলাহ 

ইতযাৰদ। 

ii. সামূৰদ্রক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: সাগিীয় পানীত লেণি পৰিমান মৈৰি র্াৱক। দ-সমূদ্র, 

তিাাং সাগি, মমাহনা আৰদক সামূৰদ্রক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মৈালা হয়। 

B . মানেসৃষ্ট পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: জীেৱৈািি ৰভতিত মানহুক মেষ্ঠ জীে ৈুৰল মকাো হয়। 

অনযানয জীেি দৱি মানুৱহা পৰিৱেশ তন্ত্ৰি এো উপাাংশ। খ্াদয, ৈাসস্থান আৰু আৰু 

ৰৈৱশষবক সামাৰজক তর্া অর্তবনৰতক প্রৱয়াজনত মানুৱহ পৰিৱেশ তন্ত্ৰি পৰিেততন 

ঘোই ৰনজি িাৰহদা পূিণ কৱি। এৱনদৱি মানুৱহ স্বার্তজৰনত কািণত ৰয পৰিেৰর্ত্তত 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃৰষ্ট কৰি লয় তাৱক মানেসৃষ্ট পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ৈা কৰৃেম পৰিৱেশ তন্ত্ৰ 

মৈালা হয়। গাওঁ, নগি, িহি, উদযান, ৈাৰগিা আৰদ হ’ল কৃৰেম ৈা মানেসৃষ্ট স্থলজ 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু কৰৃেম ৈান্ধ, খ্াল, মাি মপাহা পখু্ুিী, একুোৰিয়াম (Aquarium) 

আৰদ মানৱুহ সৃৰষ্ট কিা জলজ মানেসৃষ্ট পৰিৱেশ। ইৱলনৈাগতি (Ellenberg, 
1973) মৱত বজেমণ্ডৱলই হ’ল আোইতবক ৈৃহৎ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ। ইয়াি ৰভতিৱত আন 

আন পৰিৱেশ তন্ত্ৰৱৈাি মসামাই র্াৱক। মতওঁি মৱত সাগি, হ্রদ, আৰদ হ’ল ৈৃহৎ 

পৰিৱেশ (Mega ecosystem) তন্ত্ৰ। আনহাৱত পুখ্ুিী আৰদক ক্ষদু্র পৰিৱেশ তন্ত্ৰ 

(Micro ecosystem) মৈালা হয়। আৱকৌ কাঠি েুকুিা, একুৰিয়াম, ৈাৰগিা 

আৰদক অৰত ক্ষুদ্র পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Nano ecosystem) মৈালা হয়। 

C . অসম্পূণত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ : ৰযৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰত সকৱলা-মৈাি উপাদান মযৱন, 

অবজে কািক, উৎপাদক, উপৱভািা, ৰৈৱয়াজক আৰদ এৱক সময়ৱত এৱকলৱগ 

মনর্াৱক মসইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰৱক অসম্পূণত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মৈালা হয়। সাগিি গভীি 

অন্ধকাি অঞ্চল (Abyssal depth of sea), গুহাি ৰভতিি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ 

আৰদ হ’ল এই মেণীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ। এইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰত উপৱভািা আৰু 

ৰৈৱয়াজক র্াৰকৱলও মপাহিি অভােি কািৱণ উৎপাদক মেণীি জীে মনর্াৱক। 

D . সম্পূণত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Complete ecosystem): ৰযৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰত 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি মমৌৰলক উপাদানৱৈাি অর্তাৎ অবজে কািক, উৎপাদক, উপৱভািা, 

ৰৈৱয়াজক আৰদ এৱকলৱগ এৱক সময়ৱত র্াৱক মসইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সম্পূণত 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মৈালা হয়। মযৱন- পুখ্িুী, তৃণভূৰম, অিণয ইতযাৰদ। 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি গঠন 

ওডামি (1971) মৱত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ দুই ধিণি উপাাংশৱি গৰঠত – মযৱন, বজৰেক 

উপাাংশ আৰু অবজৰেক উপাাংশ। 



A . বজৰেক উপাাংশ: পৰিৱেশত উপলব্ধ জীেসমৰষ্টক এৱকলৱগ পৰিৱেশৱোি বজৰেক 

উপাাংশ মৈালা হয়। পুৰষ্টজৰনত সম্বন্ধি ওপিত ৰনভতি কৰি ইহতঁক দুো ভাগত ভগাৈ 

পাৰি – 

(i) স্বৱপাষী উপাদান ৈা উৎপাদক (Autotrophic components or 
producer): ৰযৱৈাি জীেই ৰনজি আহাি ৰনৱজ প্রস্তুত কৰি লৈ পাৱি মসইৱৈাি 

জীেক স্বৱপাষী (Self nourishing) জীে মৈালা হয়। সকৱলা প্রকািি মসউজীয়া 

উৰিদ, ৰকিুমান সাৱলাক সাাংৱেৰষক মৈৱেৰিয়া মযৱন, নাইট্র’ি’মনাি, এযে’মৈেি, 

ক্ল’িৰট্রৰডয়াম ইতযাৰদৱয় ৰনজি আহাি ৰনৱজ প্রস্তুত কৰি আত্মীকিণ কৰি লৈ পাৱি। 

ইহৱঁত পৰিৱেশি পিা কাৈতন-ডাই-অক্সাইড আৰু পানী মশাষন কৰি মদহত র্কা 

পত্ৰহৰিৎি সহায়ত মসৌি শৰিক িাসায়ৰনক শৰিবল ৰূপান্তৰিত কৰি ইহতঁি ৈাৱৈ 

প্রৱয়াজনীয় বজে মযৌগ প্রস্তুত কৰি লৈ পাৱি। মসউজীয়া উৰিদৱৈাৱি বতয়াি কিা 

খ্াদয ৰনৱজ ৈযেহাি কিাি উপৰিও আন সকৱলা জীেি ৈাৱৈ সঞ্চয় কৰি িাৱখ্। 

মসৱয়ৱহ মসউজীয়া উৰিদ আৰু সাৱলাক সাাংৱেৰষক মৈৱেৰিয়া আৰদক উৎপাদক জীে 

ৈুৰল মকাো হয়। 

(ii) পিৱপাষী উপাদান ৈা উপৱভািা (Heterotrophic components or 
consumers): ৰযৱৈাি জীেই ৰনজি আহাি ৰনৱজ প্রস্তুত কৰি লৈ মনাোৱি আৰু 

খ্াদযি ৈাৱৈ প্রতযক্ষ নাইৈা পৱিাক্ষ ভাৱৈ স্বৱপাষী উপাদান ৈাউৎপাদকি ওপিত 

ৰনভতিশীল মসইৱৈািক পিৱপাষী ৈা উপৱভািা মৈালা হয়। উপৱভািাৱৈািক আৱকৌ 

দুই প্রকািত ভগাৈ পাৰি মযৱন, স্থুল ৈা ৈৃহৎ উপৱভািা (Macro consumers) 
আৰু ক্ষুদ্র উপৱভািা ৈা ৰৈৱয়াজক (Micro consumers or 
decomposers) । 
a . স্থুল ৈা ৈৃহৎ উপৱভািা (Macro consumers): স্থুল উপৱভািাৱৈাৱি 

আহাি গ্রহণ কৰি শিীিি ৰভতিৱত পািন ঘোয়। এইৱৈািক আৱকৌ 3  ো ভাগত 

ভগাৈ পাৰি। মযৱন- প্রার্ৰমক উপৱভািা (Primary consumers), ৰিতীয় স্তিি 
উপৱভািা (Secondary consumers) আৰু ততৃীয় স্তিি উপৱভািা 

(Tertiary consumers) প্রার্ৰমক উপৱভািা (Primary consumers): 
ৰযৱৈাি প্রাণীৱয় প্রতযক্ষ ৈাৱৈ উৎপাদকক খ্াদয ৰহিাৱপ গ্রহণ কৰি জীয়াই র্াৱক 

মসইৱৈাি প্রাণীক প্রার্ৰমক ৈা মুখ্য উপৱভািা মৈাৱল। সকৱলাৱৈাি তৃণৱভাজী প্রাণী 

এই মেণীি ৰভতিত পৱি। উদাহিণ- ফৰিাং, শহাপহু, হৰিণা, িাগলী, গৰু, মহ 

ইতযাৰদ। ৰিতীয় স্তিি উপৱভািা (Secondary consumers): ৰযৱৈাি প্রাণীৱয় 
প্রর্ম স্তিি উপৱভািা মৈািক খ্াদয ৰহিাৱপ গ্রহণ কৰি জীয়াই র্াৱক মসইৱৈািক 

ৰিতীয় স্তিি উপৱভািা। সাধািণৱত মাাংসহািী প্রাণীৱৈাি এই মেণীি অন্তভূতি। 



এইৱৈািি ৰকিুমান তৃণৱভাজীও হৈ পাৱি। উদাহিণ – মভকুলী, সাপ, ৰশয়াল, 

মকতৱৈাি মাি ৰিকািী িিাই ইতযাৰদ। তৃতীয় স্তিি উপৱভািা (Tertiary 
consumers): ৰযৱৈাি প্রাণীৱয় ৰিতীয় স্তিি উপৱভািাক খ্াদয ৰহিাৱপ গ্রহণ কৱি 

মসইৱৈািক তৃতীয় স্তিি উপৱভািা মৈালা হয়। এই প্রাণীৱৈাি ৰিতীয় স্তিি 

মাাংসৱভাজী নাইৈা সৈতভক্ষীও হৈ পাৱি। মযৱন – ৈাঘ, ৰসাংহ, মানহু ইতযাৰদ। 

b . ক্ষুদ্র উপৱভািা ৈা ৰৈৱয়াজক : এই জীেৱৈাি ক্ষুদ্র ৈা অনজুীে। এইৱৈাৱি জীেই 

অইন জীেৱৈািি মৃতুযি ৰপিত পািক িস ক্ষিণ কৰি জীেৱৈািি মদহত র্কা জৰেল 

মযৌগৱৈািক সিল অেস্থাবল ৰূপান্তি কৰি পাৰিত পদার্তৱৈাি মশাষণ কৱি। এইৱৈােক 

পিনকািী জীে ৈুৰলও মকাো হয়। পিনকািী জীেৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰি ৈাৱৈ অৰত 

প্রৱয়াজনীয়। এইৱৈাি মাৰেত র্াৱক আৰু মৃত সকৱলা ধিণি ৈস্তুি পিন ঘোই 

এইৰৈলাকত আেদ্ধ খ্ৰনজ লেণ পৰিৱেশত মিু কৰি ৰদ পদার্তি িিীভেনত সহায় 

কৱি। অর্তাৎ ৰৈৱয়াজৱক মুি কিা অবজে পদার্তৱৈাি খ্াদয উৎপাদনি ৈাৱৈ উৎপাদৱক 

পুনি গ্রহণ কৱি। এইৱৈাি প্রধানতঃ পিজীেী আৰু মৃতজীেী। মৈৱেৰিয়া, 

এৰেন’মাইৱিৰেি, ৰৈৰভন্ন প্রকািি মভকঁুি, মাৰেত ৈাস কিা মকতৱৈাি কৃৰম ইতযাৰদ 

মৈাি ক্ষুদ্র উপৱভািা ৈা ৰৈৱয়াজকি উদাহিণ। 

B . অবজৰেক উপাাংশ : পৰিৱেশি অবজৰেক উপাাংশৱৈাি হ’ল ৰনজতীে ৈস্তু আৰু 

মভৌৰতক কািক। তলত ৰকিুমান অবজৰেক উপাাংশি ৰৈষৱয় আৱলািনা কিা হ’ল। 

1 . তাপ ৈা উষ্ণতা (Temperature): তাপ ৈা উষ্ণতা হ’ল পৰিৱেশ তন্ত্ৰি এো 

অৰত গুৰুত্বপূণত কািক। ৰৈষুৈীয় অঞ্চলি পিা মমৰু অঞ্চলবল ই িমশঃ হ্রাস পাই বগ 

র্াৱক। তাৱিাপৰি ঋতু অনযুায়ী তাপমানি পৰিেততন ঘৱে। গ্রীষ্মকালত ৰৈষুৈীয় 

মৰুভূৰম অঞ্চলি উষ্ণতা 500 মিলৰিয়ািতবকও অৰধক হয় আৰু মমৰু অঞ্চলত ৈা 

পৈততি উচ্চ ৰশখ্িি উষ্ণতা 0 0  মিলৰিয়ািি তলবলৱক নাৱম। ৰৈৰভন্ন জীেি উষ্ণতা 

সহয কৰিৈ পিা ক্ষমতা মৈৱলগ মৈৱলগ। ৰকিুমান জীেি উষ্ণতা সহনশীলতাি পৰিসি 

ৈহল। এইৱৈাি জীেক ইউৰির্াৱমতল (Eurythermal) জীে ৈুৰল মকাো হয়। ৰকিুমান 
জীেই আৱকৌ কম পৰিসিি উষ্ণতাৱহ সহয কৰিৈ পাৱি। এইৱৈািক মষ্টন’র্াৱমতল 

(Stenothermal) জীে ৈুৰল মকাো হয়। িিাই আৰু স্তনযপায়ী প্রাণীি ৰনজি শিীিি 

উষ্ণতা পৰিৱেশি ওপিত ৰনভতিশীল নহয়। এইৱৈাি প্রাণীৱয় ৰনজি শিীিি ৰনৰদতষ্ট 

এো উষ্ণতা ৈজাই িাৱখ্ আৰু মসইৈাৱৈ ইহতঁক উষ্ণিিী প্রাণী (Warm 
blooded animal) মৈালা হয়। ৈাকীৱৈাি প্রাণীি শিীিি উষ্ণতা পৰিৱেশি 

উষ্ণতাই ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। এইৱৈাি প্রাণীক শীতল িিী প্রাণী (Cold blooded 
animal) মৈালা হয়। উষ্ণিিী প্রাণীৱৈািক হ’ৰমঅ’র্াৰমতক (Homeothermic) 
প্রাণী আৰু শীতল িিী প্রাণীৱৈািক পইৰকৱলার্াৰমতক (Pokilothermic) প্রাণী 



ৈুৰলও মকাো হয়। প্রকৃতৱত তাৱপ শিীিি ৰৈপাকীয় কাযতৱৈািক প্রভাোৰন্নত কৱি। 

উষ্ণতাই ৰৈপাকীয় কাযতি লগত জৰড়ত উৎৱসিকৱৈািক সৰিয় কৰি বজৰেক 

প্রৰিয়াসমূহ তিাৰিত কৱি। উষ্ণতাি িািা উৰিদৱৈাি মৈৰিবক প্রভাোৰন্নত মহাো মদখ্া 

যায়। উষ্ণতাই জীেি ৈৰৃদ্ধ, ৰৈকাশ, প্রজনন, অাংগসাংস্থান আৰদ প্রায়ৱৈাি বজৰেক 

ৰিয়াৱত সহায় কিা মদখ্া যায়। জীেি মভৌৱগাৰলক ৰৈতিণি মক্ষত্ৰৱতা উষ্ণতাই ৰৈৱশষ 

ভাৱে প্রভাোৰন্নত কিা মদখ্া য়ায়। উষ্ণিিী প্রাণীৱৈািি ৰৈতিণি মক্ষত্ৰত উষ্ণতাই 

ৰৈৱশষ প্রভাোৰন্নত কৰিৈ মনাোৱি। উদাহিণ স্বৰূৱপ ভািতীয় হাতীৱৈাি ঠাণ্ডা 

পাহািীয়া অঞ্চলৱতা র্াৱক আৰু গ্রীষ্ম অঞ্চলি ৈনৰন অঞ্চলৱতা ৈাস কৱি। আৱকৌ 

শীতলিিী প্রাণীৱৈাি উষ্ণতাি িািা মৈৰিবক প্রভাৰেত মহাো মদখ্া যায়। ৰৈষুৈীয় 

অঞ্চলত সিীসৃপ আৰু উভিিী প্রাণীৱৈািি সাংখ্যা মৈৰি। িমািৱয় মমৰু অঞ্চলি ৰপৱন 

ইহতঁি সাংখ্যা সাংখ্যা ৰনম্নগামী মহাো পৰিলৰক্ষত হয়। আৱকৌ মষ্টন’র্াৱমতল প্রাণীৱৈাি 

ৰকিুমান ৰৈৱশষ মভৌৱগাৰলক অঞ্চলতৱহ সীৰমত বহ র্কা মদখ্া যায়। 

2 . মপাহি (Light): সূযতযি মপাহি হ’ল পৃৰর্েীি সকৱলা জীেি কািৱণ শৰিি উৎস। 

মপাহি অৰৈহৱন জীে জীয়াই র্কাৱো অসম্ভে। উৰিৱদ মসৌিশৰি আহিণ কৰি খ্াদয 

ৈস্তু প্রস্তুত কৰি সকৱলা জীেক মযাগান ধৱি। পানীি ওপিৱতা সূযতযি মপাহি পৱি আৰু 

ইয়াৱি 90% মপাহি পানীি গভীিতাি ৰপৱন প্রৱেশ কৰিৈ পাৱি। ইয়াৱি দীঘল তিঙ্গ 

বদঘতি মপাহিি িৰিৱৈাি গভীিতাি ৰপৱন প্রৱেশ কৰিৈ মনাোৱি ৰকন্তু িুৰে তিঙ্গ বদঘতি 

িৰিৱৈাি গভীিতাবল যায়। সাগিি 200 ৰমোি গভীিবলৱকৱহ প্লােক জীে মদৰখ্ৈবল 

মপাো যায় কািণ ইয়াতবক মৈৰি গভীিতাবল মপাহি মসামাৈ মনাোৱি মসৱয়ৱহ এই 

অঞ্চলৱৈািত সাৱলাকসাংৱেষণকািী জীে প্রজাৰত মপাো মনযায়। মপাহৱি জীেি নানান 

ধিণি শিীি ৈৃৰর্ত্য়, অাংগসাাংস্থৰনক আৰু আিিণি ওপিত প্রভাে মপলায়। মযৱন, 

ৰদপ্তীকাল অর্তাৎ ৰদনি বদঘততাই উৰিদ আৰু প্রাণী উভয়ৱি জীেন প্রৰিয়াত প্রভাে 

মপৱলাো পৰিলৰক্ষত হয়। প্রায়ভাগ উৰিদৱি প্রজনৰনক কাযত, ফুল ফুলা আৰু ৈৃৰদ্ধ 

আৰদ ৰদপ্তীকালি লগত প্রতযক্ষ ভাৱৈ জৰড়ত। ৰদপ্তীকালি ওপিত ৰনভতিশীলতাি 

ওপিত ৰনভতি কৰি উৰিদৱৈািক ৰতৰনো ভাগত ভাগ কৰিৈ পাৰি মযৱন, দীঘল ৰদনি 

উৰিদ, িুৰে ৰদনি উৰিদ আৰু মপাহি অপ্রভাৰেত উৰিদ। প্রাণীৱৈািৱিা প্রায়ভাগ 

ৰদপ্তীকালি লগত জৰড়ত। ইয়াি উপৰিও মপাহিি প্রৰত সহাৰি জনাই ফুলি পাৰহ মমল 

খ্ায় আৰু পত্ৰিন্ধ্র মমল খ্ায় তর্া জাপ যায়। উৰিদি প্রজনন, অাংকুিণ আৰু িলৱনা 

মপাহৱি ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। প্রাণীৱৈািৱকা ৰদনি বদঘতযক সহাৰি ৰদ প্রজনন কাযতত ৰলপ্ত মহাো 

কাযতি ওপিত ৰভৰর্ত্ কৰি ৰতৰনো ভাগত ভৱগাো বহৱি মযৱন, দীঘল ৰদনি প্রাণী মযৱন- 

িিাই, িুৰে ৰদনি প্রাণী মযৱন- মভড়া, িাগলী, হৰিণা, আৰু অপ্রভাৰেত প্রাণী মযৱন- 

মানহু, গৰু, ৰগৰন ৰপগ আৰদ। মপাহিি প্রখ্িতা ৰৈষুৈীয় অঞ্চলত মৈৰি আৰু িমািৱয় 

মমৰু অঞ্চলি ৰপৱন কৰম আৱহ। সাধািণৱত মৈৰি সাংখ্যাক প্রাণী ৰৈষুৈীয় আৰু গ্রীষ্ম 

অঞ্চলত মপাো যায় কািণ এই অঞ্চলত মপাহি আৰু পাণীি পযতযাপ্ততাই যৱঠষ্ট ঘাঁহ-



ৈন আৰু গি-গিৰন সৃৰষ্ট মহাোত সহায় কৱি। মমৰুি ফালি তুন্দ্রা অঞ্চলত মপাহি 

আৰু পানীি প্রািুযতযতা কম মহাো মহতুৱক গি-গিৰনও কম ফলত প্রাণীি ৰৈস্তািৱনা 

কম। মপাহিি প্রখ্িতাি িমাগত ৈৃৰদ্ধৱয়ও জীেি শিীিি উৎৱসিকৱৈািি কাযত-

কুশলতা ৈৃৰদ্ধ কৱি ফলত ৰৈপাকীয় কাযতি গৰত ৰৈৰধও ৈাৰ ়ৈবল ধৱি। গুহাঁত মপাহি 

অৰৈহৱন ৈাস কিা প্রাণীৱৈািি ৰৈপাকীয় হাি অৰত কম। মপাহৱি উৰিদি আকৃৰতগত 

লক্ষৱণা ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। উৰিদি ৰৈকাশ ৰনয়ন্ত্ৰণ কৰিৈবল এলাৰন িৰমক ৰজন র্াৱক। 

এই ৰজনৱৈাৱি মপাহিি প্রৰত সাংৱৈদনশীলতা মদখ্েুাই উৰিদি ৰৈকাশ ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। 

এইৱৈািক মপাহিক সহাঁৰি ৰদয়া উপাদান (Light responsive elements 
or LREs) মৈালা হয়। এই প্রৰিয়াৱোক ৰদপ্তীগঠন ৰৈকাশ 

(Photomorphogenesis) মৈালা হয়। ৰদপ্তীগঠন ৰৈকাশ প্রৰিয়াৱো ৰতৰনো স্তিত 

সাংঘৰেত হয়। প্রধমৱত ফাইে’িম (Phytochrome) নামি নীলা মসউজীয়া িঞ্জক 

পদার্তই মসৌি িৰিি িঙা িৰি মশাষণ কৱি। ৰিতীয় স্তিত LRE ৰজনৱৈাৱি মপাহি 

সাংৱকত গ্রহণ কৱি। ততৃীয় স্তিত ৰজনৱৈাৱি িঙা িৰিি িািা প্রৱণাৰদত বহ RNA 

আৰু প্রৰেন সাংৱেষণ কৱি। এই প্রৰেনৱৈাৱিই ৰৈকাশি কাযতত ভাগ বল উৰিদি ৰৈকাশ 

ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। প্রাণীি িলন আৰু গৰতশীলতাৱোৱকা মপাহৱি নানান ধিৱণ প্রভাোৰিত 

কৱি। মপাহিি প্রৰত সহাঁৰি জৱনাো প্রাণীি িলন আৰু গৰতশীলতাক িাৰিো ভাগত 

ভগাৈ পাৰি মযৱন, ফে’কাইৱনৰিি (Photokinesis), ফে’ট্রৰপৰজম 
(Phototropism), ফে’মেৰক্সি (Phototaxis) আৰু মেল’মেৰক্সি (Telotaxis)। 
ৰকিুমান প্রাণীি গৰতৱৈগ মপাহিি িািা প্রভাোৰিত হয়। ইয়াৱক ফে’কাইৱনৰিি মৈালা 

হয।় মপাহিি প্রৰত সহাৰঁি জনাই প্রাণীৱয় মপাহিি ৰদৱশ (ইউৰিনা) অর্ৈা মপাহিি 

ৰৈপিীত ৰদৱশ (মকিু) অগ্রসি মহাোৱক ফে’মেৰক্সি মৈালা হয়। মযৰতয়া প্রাণীৱোি 

অকল মকাৱনা এো অাংগই মপাহিি প্রৰত সহাঁৰি জনাই তাৱক ফে’ট্রৰপৰজম মৈালা হয়। 

উদাহিণ, একনলৱদহী প্রাণীি পৰলপি িলন। মতা প্রাণীৱয় মাইকী প্রাণীি িািা 

ৰৈচ্ছুৰিত মপাহিি িািা আকৃষ্ট মহাোৱক মেল’মেৰক্সি মৈালা হয়। 

3 . ৈায়ু (Air): ৈায়ু অৰৈহৱন মকাৱনা জীে জীয়াই র্াৰকৈ মনাোৱি। ৈায়ুত র্কা 
অৰক্সৱজন, কাৈতন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রৱজন আৰদ মগিৱৈাি জীেজগতি ৈাৱৈ 

অপৰিহাযত। খ্াদয ৈস্তুি জািণি কািৱণ অৰক্সৱজনি প্রৱয়াজন হয়। খ্াদযি জািণি 

ফলত শৰি উৎপন্ন হয়। এই শৰিৱি জীেই জীেন ৰনৈতাহি লগত জৰড়ত কাম কাজ 

িলাই র্াৱক। জািণি ফলত ৈহয দ্রেয ৰহিাৱপ কাৈতন-ডাই অক্সাইড মগৱিা উৎপন্ন হয়। 

উৰিৱদ কাৈতন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ কৰি সাৱলাক সাংৱেষণ প্রৰিয়াৱি সমগ্র জীেজগতি 

ৈাৱৈ ৈুৰনয়াদী খ্াদয প্রস্তুত কৱি। প্রৰেন হ’ল জীেৱদহ গঠনি প্রধান উপাদান। 

নাইট্রৱজন অৰৈহৱন প্রৰেন সাংৱেষণ সম্ভে নহয়। ৈায়মুণ্ডলি অ’জন স্তৱিই সূযতি 



অৰতৱৈঙুনীয়া িৰিি প্রভােি পিা জীে জগতক সুিক্ষা প্রদান কৰি আৰহৱি। 

ৈায়ুমণ্ডলি মগিৱৈািি হ্রাস ৈৃৰদ্ধৱয় জীেজগতি ওপিত যৱঠষ্ট প্রভাে মপলায়। উদাহিণ 

স্বৰূৱপ মসউজ গৃহ মগি (মযৱন, কাৈতন-ডাই-অক্সাইড, ৰমৱর্ন, নাইট্র’মজন অক্সাইড, 

ৰি.এফ. ৰি আৰদ) সমহূি ৈৃৰদ্ধৱয় মগালকীয় উষ্ণতা ৈৃৰদ্ধ কৱি। জলজ প্রাণীসমূহি 

ৰৈতিণ আৰু জীেন ৰনৈতাহি অনযানয কাম কাজ ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। 

4 . মাৰে (Soil): মাৰে হ’ল জীেন ধািণি ৈাৱৈ এৰৈধ অৰত প্রৱয়াজনীয় গুৰুত্বপূণত 

পৰিৰস্থৰতক কািক। মাৰে হ’ল ৰৈৰভন্ন প্রাণী আৰু উৰিদি ৈাসস্থান। মাৰেি গুণাগুণ 

মযৱন – গঠন, pH, খ্ৰনজ পদার্ত, আৰদৱৈািি ওপিৱত ৰনভতি কৰি উৰিদি ৈৃৰদ্ধ আৰু 

ৰৈস্তৃৰত ৰনভতি কৱি। মাৰে হ’ল জীেজগতি ৈাৱৈ অপৰিহাযত ঝৰনজ লেণ সমূহি প্রধান 

ভাণ্ডাি। ৰৈৱয়াজক জীেৱৈাৱি মৃত বজে ৈস্তুৱৈািি ৰৈৱয়াজন ঘোই অবজে উপাদান 

সমূহ মুি কৱি আৰু এইৱৈাি পুনিায় জীৈৱৈাৱি আহিণ কৱি। মাৰেি গুণাগুণি 

ওপিৱত পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উৎপাদন ক্ষমতা ৰনভতি কৱি। মানহুি জনসাংখ্যা ৈৃৰদ্ধ আৰু 

কাযতকলাৱপ মাৰেি গুণাগুণ ওপিত যৱঠষ্ট প্রভাে মপলায়। জীেজগত ৈততী র্াৰকৈবল 

হ’মল মাৰেি গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ িখ্াৱো অৰত প্রৱয়াজনীয়। 

5 . আদ্রতা (Humidity): আদ্রতা হ’ল ৈায়ুত র্কা জলীয় ৈাষ্পি পৰিমাণ। মকাৱনা 

এখ্ন ঠাইি ৈায়ুত র্কা জলীয় ৈাষ্পি পৰিমাণ শতকিা হািত প্রকাশ কিা হয়। 

ইয়াৱক আৱপৰক্ষক আদ্রতা মৈালা (Relative humidity) হয়। আৱপৰক্ষক আদ্রতা 

হ’ল মকাৱনা এখ্ন ঠাইত ৰনৰদতষ্ট উষ্ণতাত সাংপিৃ অেস্থাত ৰযমান ৰখ্ৰন জলীয় ৈাষ্প 

র্াৰকৈ পাৱি তাি লগত ৈততমান ৰযমান ৰখ্ৰন পৰিমাণি জলীয় ৈাষ্প আৱি তাক 

শতকিা হািত প্রকাশ কিাৱোৱে হ’ল আৱপৰক্ষক আদ্রতা। ধিাহ’ল সাংপৃি অেস্থাত 

মকাৱনা ৰনৰদতষ্ট উষ্ণতাত ৰনদতষ্ট পৰিমাণি আযত়নি ৈায়ুত 10 গ্রাম জলীয় ৈাষ্প র্াৰকৈ 

পাৱি। ৰকন্তু ৰহিাপ কৰি মদখ্া গ’ল ময তাত ৈততমান 5  গ্রাম জলীয় ৈাষ্পৱহ আৱি। 

গৰতৱক ঠাই মডাখ্িি আৱপৰক্ষক আদ্রতা হ’ল (5/10×100) 50%। মকাৱনা 
এখ্ন অঞ্চলি মমঘি গঠন, ৰনয়ি, কুেলী আৰদ আদ্রতাি ওপিত ৰনভতি কৱি। উৰিদ 

আৰু প্রাণীি মদহি পিা িৱম পত্ৰৱমািন আৰু ঘাম আকাৱি ৰকমানৰখ্ৰন পানী মদহি 

পিা ৈাষ্পীভতূ হয় মসযা় ৰনভতি কৱি ৈায়মুণ্ডলি আদ্রতাি ওপিত। শুকাণ অঞ্চলি 

উৰিদ আৰু প্রাণীৱৈাৱি পানীি ৰনগতমণ মিাধ কৰিৈি ৈাৱৈ ৰনজৱক অৰভৱযাৰজত কৰি 

মলাো মদখ্া যায়। 

6 . অধঃৱক্ষপন (Precipitation): মকাৱনা এো অঞ্চলত জলীয় ৈাষ্প মগাো 

(Frozen), জুলীয়া (Liquid), নাইৈা ভাপ ৰহিাৱপ পৰিৱক্ষৰপত মহাোৱক 

অধঃৱক্ষপন মৈালা হয়। সহজ অর্তত তুষাি পাত, হীমৰশলা (Hail), ৰনয়ি আৰু 

প্রধানবক ৈৃৰষ্টপাত মহাোৱক অধঃৱক্ষপন ৈুৰল মকাো হয়। এইৱৈািি আেততন কাল 



(Periodicity) আৰু পৰিমাৱণ অিণযি প্রকাি ৰনৰূপণ কৱি। জলৈায়ু সম্বন্ধীয় এই 

কািকৱৈািি ওপিত ৰনভতি কৰিৱয়ই ৰৈৰভন্ন প্রকািি অিণয মযৱন, ৰিি মসউজীয়া 

অিণয (Evergreen forest), পণতপাতী অিণয (Deciduous forest), 
মিপাৱিল (Chapparel), আৰদ গঠন হয়। 

7 . ভ-ূপ্রকৃৰত (Topography): ভ-ূপ্রকৃৰতৱয় পৃৰর্েীি উপৰিভাগি মকতৱৈাি কািক 

মযৱন, উচ্চতা (Altitude), মাৰেি  াল (Slope), পৈততমালা (Mountains), 
উপতযকা (Valleys), সমভূৰম (Plains), অেৱক্ষপন, মাৰেি গঠন আৰদক অন্তভূতি 

কৱি। ভূ-প্রকৃৰতৱয় পৰিৱেশি কািক মযৱন – ৈায়ুমণ্ডরীয় িাপ, ৈতাহ, ৈৃৰষ্টপাত, 

মপাহিি তীব্রতা, মপাহিি ৰস্থৰতকাল (Light duration), উষ্ণতা, পানীি মসাঁত 

আৰদক প্রভাৰেত কৱি। এই কািকৱৈািি ওপিত ৰনভতি কিাৰেৱয়ই এখ্ন পৈততি 

দুৱয়াফাৱল উপৰৈষ্ট উৰিদ আৰু প্রাণীি গুণগত আৰু মাত্ৰাগত পার্তকহ পৰিলৰক্ষত 

হয়। উদাহিণ স্বৰূৱপ ৰহমালয় পৈততি উর্ত্িি  াল অঞ্চলতবক দৰক্ষণি  াল বজে 

বৈৰিত্ৰতাত অৰধক িহকী। 

8 . হাইড্রৱজন আয়ন গা ়তা (pH): pH ময় স্থলজ আৰু জলজ প্রাণীৱৈািি ৰৈস্তৃৰত 

ৰনয়ন্ত্ৰণ কৱি। হাইড্রৱজ আয়ন (H+) আৰু হাইড্রৰক্সল আয়নি (OH+) পৰিমাণি 

ওপিত ৰনভতি কৰি pH মজাখ্া হয়। মযৰতয়া হাইড্রৱজন আয়ন আৰু হাইড্রৰক্সল 

আয়নি পৰিমাণ সমান হয় মযৰতয়া এই পানীক প্রশৰমত পানী মৈালা হয় আৰু ইয়াি 

pH ি মান হ’ল 7.0। এই মান 7.0 তবক ৰযমাৱন কৰম যায় ৰসমাৱন অম্লতাি 

পৰিমাণ ৈাৰ ় যায়। আৱকৌ এই মান 7.0 ি ৰযমান ওপিবল যায় ৰসমাৱন ক্ষািকত 

ৈাৰ ় যায়। মকিু, শামুক, আৰদ প্রাণীৱৈাি আৰম্লক মাৰেত মনর্াৱক। আনহাৱত আৰম্লক 

pH মাধযমত ইউৰিনা আৰু ৰকিুমান মেৰজৱলে প্রযতযাপ্ত পৰিমাৱণ র্াৱক। িূণৰমৰেত 

মখ্ালাযিু (Calcareous shell) প্রাণীৱৈাি সাধািণৱত প্রশৰমত pH নাইৈা 

ক্ষািকীয় pH ি মাধযমত ৈাস কৱি। 

9 . খ্ৰনজ লেণ (Mineral salts): জীেসমূহি সূষম ৈৃৰদ্ধি ৈাৱৈ ৰৈৰভন্ন প্রকািি 
খ্ৰনজ লেণ ৈা জীেজৰনত পুৰষ্টদ্রৈযি (Biogenic nutrients) প্রৱয়াজন হয়। 
এইৱৈািি অভাৱেজীেি ৈৃৰদ্ধ আৰু ৰৈকাশত অস্বাভাৰেকতাি সৃৰষ্ট কৰিৈ পাৱি। 

এইৱৈাৱি জীেি ৰৈস্তািণৱতা প্রভাে মপলায়। পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এো সুৰস্থি ভাৱৈ িৰলৈবল 

হ’মল ৰনেৰচ্ছন্ন ভাৱৈ এই পদার্ত সমূহৱিা িিীভেন িৰল র্াৰকৈ লাৰগৈ। 

উদাহিণ ৰহিাৱপ পখু্িুীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ 



পুখ্ুিী এৰৈধ স্বয়াংৰিয় আৰু সম্পূণত পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উদাহিণ। ইয়াত পৰিৱেশ তন্ত্ৰি 

যােতীয় আৰু প্রৱয়াজনীয় সকৱলাৱৈাি উপাাংশই র্াৱক। পুখ্ুিীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰি 

উপাদানৱৈাি তলত আৱলািনা কিা হ’ল। 

1 . অবজৰেক উপাদান: পুখ্িুীত র্কা মখু্য অবজৰেক উপাদানৱৈাি হ’ল, মপাহি, 

উষ্ণতা, pH, ৰৈৰভন্ন অবজে আৰু বজেৱযৌগ মযৱন, পানী, কাৈতন-ডাই-অক্সাইড, 

অৰক্সৱজন, মকলৰিয়াম, নাইট্রৱজন, ফিৱফে, নাইৱট্রে, ক্ল’িাইড ইতযাৰদ। পুখ্ুিীত 

র্কা মপাষক দ্রৈযৱৈািি মৈৰি ভাৱগই পুখ্িুীি তলত মগদ (Sediments) ৰহিাৱপ 
জমা বহ র্াৱক আৰু ৈাকীৱৈাি পানীত লগত ৰমহৰল বহ জলজ জীেৱৈািি ৈাৱৈ 

উপলভয হয়। 

2 . বজৰেক উপাদান: পুখ্ুিীি পানীত র্কা জীৰেত উপাদানৱৈািক তলত ৰদয়া ধিৱণ 

ভাগ কৰিৈ পাৰি। মযৱন – উৎপাদক, উপৱভািা আৰু ৰৈৱয়াজক। 

A . উৎপাদক: এইৱৈাি স্বৱপাষী মসউজীয়া জলজ উৰিদ আৰু ৰকিুমান 

সাৱলাকসাংৱেষী মৈৱেৰিয়া। জলজ উৰিদৱৈাৱি মসৌি শৰি গ্রহণ কৰি পুখ্িুীি মাৰে 

আৰু পানীি পিা আহিণ কিা খ্ৰনজ লেণৱৈািি সহায়ত জৰেল বজেৱযৌগ মযৱন, 

কাৈতহাইৱড্রে, প্রৰেন, ৰলৰপড আৰদ গঠন কৱি। উৎপাদকৱৈািক প্রধানবক দুো ভাগত 

ভগাৈ পাৰি। 

(i) স্থুল উৰিদ (Macrophytes): এইৱৈাি হ’ল ৰশপাযিু ডাঙি আকৃৰতি জলজ 

উৰিদ। এইৱৈাি পানীত সম্পূণত ৈা আাংৰশক ভাৱৈ ডুৈ বগ র্কা ৈা ওপৰঙ র্কা নাইৈা 

পানীি ওপি ভাগত ওলাই র্কা উৰিদ হৈ পাৱি। পুখ্ুিীত সাধািণৱত মপাো 

উৰিদৱৈাি হ’ল – োইফা (Typha), মট্রপা (Trapa), মিৰজৱেৰিয়া (Sagittaria), 

ৰনৰিয়া (Nymphaea), কািা (Chara), হাইৰড্রলা (Hydrilla), মভৰলছ ৱনৰিয়া 

(Vallisneria), ইউৰট্রকুলাৰিয়া (Utricularia), মাৰিতৰলয়া (Marsilia), ৰনলমু্ব 

(Nilumbo) ইতযাৰদ। এয’লা (Azolla), মিলৰভৰনয়া (Salvinia), উলৰফয়া 

(Wolfia), মলম না (Lemna) আৰদ মকতৱৈাি পানীত ওপৰঙ র্কা উৰিদ। 

(ii) উৰিদ প্লােক (Phytoplanktons): এইৱৈাি হ’ল পানীত ওপৰঙ র্কা ৈা 
ডুৈবগ র্কা ক্ষুদ্র আকৃৰতি উৰিদ। এইৱৈাি প্রধানতঃ মশলাই আৰু মেৰজৱলে। 

উদাহিণ – ইউল’ৰিক্স (Ulothrix), স্পাইি’গাইিা (Spirogyra), মক্লড’ফিা 

(Cladophora), ইড’গৰনয়াম (Oedogonium), ক্লছ ৱষ্টৰিয়াম (Closterium), 

কছ ৱমৰিয়াম (Cosmarium), ইউড’ৰিনা (Eudorina), মপন ডৰিণা 

(Pandorina), ভলভক্স (Volvox), ডাৱয়োম (Diatoms), মক্লমাইড’ম’নাি 
(Chlamydomonas) ইতযাৰদ। 



B . উপৱভািা: এইৱৈাি পিৱপাষী আৰু পুৰষ্ট আহিণি ৈাৱৈ উৎপাদকি ওপিত 

ৰনভতিশীল। পুৰখ্িীত ৰতৰন ধিণি উপৱভািা মপাো যায়। 

i) মুখ্য ৈা প্রার্ৰমক উপৱভািা: (Primary consumers)এইৱৈাি ৰৈৰভন্ন 
আকৃৰতি তৃণৱভাজী প্রাণী। এইৱৈািক দুো ভাগত ভগাৈ পাৰি। 

মৈন্থি 

এইৱৈাি প্রাণী পুখ্ুিীি তৰলভাগত ভাগ কৱি আৰু পখু্ুিীি পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ৰনয়নন্ত্ৰণত 

গুৰুত্বপূণত ভূৰমকা গ্রহণ কৱি। উদাহিণ – পতঙ্গ, পতঙ্গি পলু, মাি, হামুক, 

িাৱষ্টৰিয়া, মজাক , মকঁিু ইতযাৰদ। 

প্রাণী প্লােক 

এইৱৈাি হ’ল পুখ্ুিীি পানীত ৈাস কিা মকতৱৈাি ক্ষুদ্র আকৃৰতি প্রানী আৰু এইৱৈাৱি 

উৰিদ প্লােক ভক্ষণ কৰি জীয়াই র্াৱক। উদাহিণ – ইউৰিনা (Euglena), কৰলপ ি 

(Coleps), ডাইৱলপোি (Dileptus),ইতযাৰদ। মকতৱৈাি িাৱষ্টৰিয়া মযৱনা – 

ডাফৰনয়া (Daphnia)), িাইক্ল’প ি (Cyclops), মষ্টন’িাইৰপ্রি (Stenocypris) 
ইতযাৰদও প্রানীপ্লােকি উদাহিণ। 

(ii) ৰিতীয় স্তিি উপৱভািা (Secondary consumers): এইৱৈাি হ’ল 
প্রার্ৰমক উপৱভািা ৈা তৃণৱভাজী প্রাণীক খ্াদয ৰহিাৱপ গ্রহণ কিা মাাংসৱভাজী প্রাণী। 

উদাহিণ – মাি, পানীত ৈাস কিা পতঙ্গ, মভকুলী ইতযাৰদ। 

(iii) তৃতীয় স্তিি উপৱভািা (Tertiary consumers): এইৱৈাি পিভক্ষী 

মাাংসৱভাজী প্রাণী। ডাঙি মাি, সাপ আৰদ এই মেণীি উপৱভািা। 

C . ৰৈৱয়াজক (Decomposers): পুখ্ুিীি পানীত ৰৈৰভন্ন প্রকািি মৈৱেৰিয়া আৰু 

মভঁকুি র্াৱে্ এইৱৈাৱি মৃত জীেৱৈািি পিন ঘোই তাি পিা খ্াদয আহিণ কৱি আৰু 

অৰধকাাংশ মপাষক দ্রৈয পৰিৱেশ তন্ত্ৰত পুনি ৈযেহািি ৈাৱৈ মুি কৱি। পখু্ুিীত র্কা 

সাধািণ ৰৈৱয়াজকৱৈাি হ’ল – এছ পািৰজলাি (Aspergillus), 
ৰিফাৱলাস্প’ৰিয়াম (Cephalosporium), মক্লড’স্পৰিয়াম (Cladosporium), 

িাইয’পাি (Rhizopous), মপৰনৰিৰলয়াম (Penicillium), এন্টাি’মনৰিয়া 

(Anteroneria), ট্রাইক’ডািমা (Trichoderma), িাৰিতৱনলা (Circinella), 

ফুিাৰিয়াম (Fusarium), কািভুৱলৰিয়া (Carvularia) ইতযাৰদ। পুখ্ুিী এোক দুো 

স্পষ্ট স্তিত ভগাৈ পাৰি। ওপিি উৎপাদক স্তি (Productive zone) আৰু 

ক্ষয়কািী ৈা অপিদ স্তি (Detrtus zone)। মসৱয়ৱহ পখু্ুিী এো ভািসাময 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উদাহিণ। 



পৰিৱেশ তন্ত্ৰি গঠনি বৈৰশষ্ট 

বজৰেক আৰু অবজৰেক উপাদান সমূহি আন্তঃৰিয়াি ৈাৱৈই এৱকাো বৈৰশষ্টপূণত 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি সৃৰষ্ট হয়। পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঠনি মূল বৈৰশষ্ট সমূহ হ’ল – 

1 . প্রজাৰতি গাঠৰন ৈা সাংৰমেণ (Species composition): এৱকাো পৰিৱেশ 

তন্ত্ৰি বজৰেক সম্প্রদায় সমূহ ৰকিুমান ৰৈৱশষ ধিণি প্রজাৰতৱি গৰঠত হয়। উদাহিণ 

স্বৰূৱপ অিণযি পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ৰৈৰভন্ন প্রকািি ৈৃক্ষ, গুল্ম, লতা আৰদ র্াৱক। 

অিণযৱৈািৱিা গিি প্রকাি আৰু ঘনত্ব মৈৱলগ মৈৱলগ মহাো মদখ্া যায়, মযৱন – ৰিি 

মসউজীয়া অিণয, পণতপাতী অিণয, ইতযাৰদ। প্রজাৰতি গাঠৰন, মভৌৱগাৰলক অেস্থা, ভ-ূ

প্রকৃৰত, প্রাকৃৰতক ৈাতাৈিণ আৰদি ওপিত ৰনভতি কৱি। িান্তীয় ৈষতািণয আৰু প্রোল 

িীপ সমূহর্ প্রজাৰতি সাংৰমেণ সৈতাৰধক আৰু মৰুভূৰম আৰু মমৰু অঞ্চলত সৈতৰনম্ন 

মহাো মহাো মদখ্া যায়। 

2 . স্তিীভেন (Stratification): পৰিৱেশ তন্ত্ৰত উলম্ব স্তিীভেন ৈা স্তিৰৈনযাস 

(Vertical stratification) মদখ্া যায়। ৰৈৰভন্ন উচ্চতা আৰু পত্ৰােিণি 

(Canopy) উৰিদ সমূৱহ সৃৰষ্ট কিা স্তিীভেণ ৰৈৰভন্ন প্রজাৰতি জীেি সূক্ষ্ম ৈাসস্থান 

(Microhabitat) আৰু ৰনৰি (Niche) ৰহিাৱপ ৈযেহাি হয়। উদাহিণ স্বৰূৱপ 

িান্তীয় ৈষতাৈন (Tropical rain forest) মৈািত সুস্পষ্ট স্তিীভেন আৰু তাত 

প্রজাৰতি বৈৰিত্ৰতাও সৈতাৰধক হয়। আনহাৱত মৰুভূৰম অঞ্চলত গি-গিৰনি সাংখ্যা 

মতৱনই তাকি মহাো ৈাৱৈস্তিীভেন কম পৰিমাৱন মদখ্া যায় ৈা মনর্াৱকই। 

3 . পুৰষ্ট সাংগঠন (Trophic Structure): পুৰষ্টি ৰদশি পিা পৰিৱেশ তন্ত্ৰি জীে 

সম্প্রদায়ৱৈািত দুো অাংশ র্াৱক মযৱন – স্বৱপাষী আৰু পিৱপাষী। প্রর্ম ৰৈধত 

প্রধানবক মসৌি শৰিি আহিণ, সিল বজে পদার্তি ৈযেহাি আৰু জৰেল মযৌগ গঠন 

হয়। ৰিতীয় ৰৈধত জৰেল পদার্তি ৈযেহাি, পুনি গঠন, ভাৱঙান আৰদ পৰিঘেনাৱৈাি 

সাংঘৰেত হয়। 

4 . ৰস্থি ফিল (Standing crop): ৰস্থি ফিল ৈা মষ্টৰডাং িপ হ’ল পৰিৱেশ তন্ত্ৰি 

ৰৈৰভন্ন খ্াদযস্তি সমূহত র্কা বজৰেক পদার্তি আয়তন। ইয়াক জীে ভি, বজে আয়তন 

ৈা ৈায’়মাি (Biomass) ৰহিাৱপ প্রকাশ কিা হয়। ৈায’়মািক শুস্কভি, ৰসিভি, 

কাৈতনি ভি, মকলৰি আৰদ ৰহিাৱপও ৰনণতয় কিা হয়। ইয়াি িািা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এোি 

উৎপাদনি পৰিমানি ৰৈষৱয় ধািণা কৰিৈ পাৰি। 

5 . ৰস্থিােস্থা ৈা ৰস্থি মানদণ্ড (Standing state or standing quality): 
ই হ’ল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ এোত র্কা অবজে মপাষক দ্রৈযিপৰিমান। ইয়াি পৰিমান ৰস্থি 

নহয়। ৰৈৰভন্ন পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু ঋতুত ইয়াি পৰিমাৱনা মৈৱলগ মৈৱলগ হয়। 



উৎপাদকি ৈৃৰদ্ধ মাধযমত (Growth medium) অবজে মপাষক দ্রৈযৱৈাি র্াৱক। 

উচ্ছমানি ৰস্থি অেস্থাত (High standing state) উৎপাকি ৈৃৰদ্ধ আৰু উৎপাদন 

ক্ষমতা হ্রাস পায়। 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উৎপাদন ক্ষমতা 

মকাৱনা এো পৰিৱেশ তন্ত্ৰি ৰযৱকাৱনা এো মপৌৰষ্টক স্তৱি (Trophic level) ৰয 
হািত প্রৰত একক মক্ষত্ৰফলত ৰনৰদতষ্ট সময়ি ৈযেধানত ৈায়’মািি পিা ৰযমান ৰখ্ৰন 

শৰি সাংৱেষণ কৱি তাৱক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৱোি উৎপাদন ক্ষমতা ৈুৰল মকাো হয়। ইয়াক 

ওজনি মজাখ্ত (g/m2/yr) নাইৈা শৰি ৰহিাৱপ (Kcal/m2/yr) প্রকাশ কিা 
হয়। উৎপাদন ক্ষমতাক দুো ভাগত ভগাৈ পাৰি মযৱন – প্রার্ৰমক উৎপাদন ক্ষমতা 

(Primary productivity) আৰু মগৌণ উৎপাদন ক্ষমতা (Secondary 
productivity)। 

1 . প্রার্ৰমক উৎপাদন ক্ষমতা: প্রৰত একক মক্ষত্ৰফলত র্কা মসউজীয়া উৰিৱদ ৰনৰদতষ্ট 

সময়ি ৈযেধানত সাৱলাক সাংবেষণি সহায়ত ৰযৰখ্ৰন শৰি আহিণ কৱি তাৱক 

প্রার্ৰমক উৎপাদন ক্ষমতা মৈালা হয়। ই আৱকৌ দুই প্রকািি মযৱন – সামৰগ্রক ৈা স্থুল 

প্রার্ৰমক উৎপাদন (Gross Primary Production, GPP or PG) আৰু 

িাৰহ প্রার্ৰমক উৎপাদন (Net Primary Production, NPP or PN) । 

(i) সামৰগ্রক ৈা স্থুল প্রার্ৰমক উৎপাদন (GPP or PG): মসউজীয়া উৰিৱদ ৰনৰদতষ্ট 

সময়ত একক মক্ষত্ৰফলত সামৰগ্রক ভাৱৈ ৰয পৰিমাণি শকতিা ৈা অনযানয বজে মযৌগ 

প্রস্তুত কৱি তাৱক স্থুল প্রার্ৰমক উৎপাদন মৈালা হয়। 

(ii) িাৰহ প্রার্ৰমক উৎপাদন (NPP or PN): ই হ’ল মসউজীয়া উৰিৱদ স্থুল 

প্রার্ৰমক উৎপাদনি পিা খ্িি কিাি ৰপিত িাৰহ মহাো শৰি নাইৈা সৰঞ্চত ৈায়’মািি 

পৰিমাণ। উৰিদি মক্ষত্ৰত বসন কাযতত (Respiration or R) ৈযেহাি মহাো 

শৰিক ৈাদ ৰদ ৰযৰখ্ৰন অৰতৰিি শৰি জমা বহ র্াৱক তাৱক িাৰহ প্রার্ৰমক উৎপাদন 

মৈালা হয়। অর্তাৎ, িাৰহ মুখ্য উপাদন (PN): = স্থুল মুখ্য উৎপাদন (PG) – বসন 

(R )। ৈা, স্থুল মুখ্য উৎপাদন (PG) = িাৰহ মুখ্য উপাদন (PN) + বসন (R )। 

2 . মগৌণ উৎপাদন ক্ষমতা: উপৱভািা স্তিত বজে মযৌগি পুনি সাংৱেষণ হািৱক 

মগৌণ উৎপাদন মৈালা হয়। ভক্ষণি জৰিয়ৱত উৎপাদকি পিা প্রতযক্ষ নাইৈা পৱিাক্ষ 

ভাৱৈ উপৱভািাৱৈাৱি ৰকিু শৰি আহিণ কৰি মদহত সৰঞ্চত কৰি িাৱক। এৱনদৱি 

উপৱভািা স্তিত সৰঞ্চত শৰিৱকই মগৌণ উৎপাদন মৈালা হয়। সাধািণৱত মখূ্য 



উৎপাদনি মকেল শতকিা 10 ি পিা 20 শতাাংশৱহ মগৌণ উৎপাদনবল ৰূপান্তৰিত 

হয় আৰু ৈাকীৰখ্ৰন তাপ শৰি ৰহিাৱপ ৰনগতত হয়। 

মূখ্য উৎপাদন ক্ষমতা প্রভাৰেত কিা কািক সমূহ 

মকাৱনা এখ্ন ঠাইি উৎপাদকতা ৰনভতি কৱি পৰিৱেশি ৰৈৰভন্ন কািকি ওপিত। 

এইৱৈািি তািতমযি কািণৱতই ৰৈৰভন্ন পৰিৱেশ তন্ত্ৰি প্রার্ৰমক উৎপাদকতা ৰৈৰভন্ন 

ধিণি হয়। এই কািকৱৈাি হ’ল, মপাহি, উষ্ণতা, পানী, মপাষক দ্রৈয, সাৱলাক 

সাংৱেষণি দক্ষতা, মসৌি ৰৈৰকিণ, অধঃৱক্ষপন, মাৰেি প্রকাি, আদ্রতা ইতযাৰদ। মাৰেত 

পযতযাপ্ত পৰিমাণি পানীি মযাগান ৰনৰবত হৱল িান্তীয় অঞ্চলসমূহত মগাৱেই ৈিি ধৰি 

মূখ্য উৎপাদন অৰৈিত ভাৱৈ িৰল র্াৱক। আনহাৱত মমৰু অঞ্চলত অতযাৰধক শীতি 

ৈাৱৈ মখূ্য উৎপাদন সীৰমত মহৌো মদখ্া যায়। প্রার্ৰমক উৎপাদন ক্ষমতা (Primary 
Productivity ) আৰু মগৌণ উৎপাদন ক্ষমতা (Secondary Productivity) ি 
মাজত পার্তকয। প্রার্ৰমক উৎপাদন ক্ষমতা মগৌণ উৎপাদন ক্ষমতা 

1 . প্রার্ৰমক উৎপাদন ক্ষমতা হ’ল উৎপাদৱক অবজে ৈস্তুি পিা বজৰেক ৈস্তু 

সাংৱেষণ কিাি হাি। 

2 . মগৌণ উৎপাদন ক্ষমতা হ’ল উপৱভািাই বজৰেক ৈস্তুি পিা বজৰেক ৈস্তু সাংৱেষণ 

কিাি হাি। 

3 . এই হািি মাত্ৰা আৱপৰক্ষক ভাৱৈ ৈহুত মৈৰি। 

4 . এই হািি মাত্ৰা আৱপৰক্ষক ভাৱৈ কম আৰু উদ্ধতি মপৌৰষ্টক স্তিি (Trophic 
level) ফাৱল িমািৱয় কৰম আৱহ। 

5 . ইয়াত অবজে পদার্তি পিা বজৰেক পদার্তি সাংৱেষণ হয়। 

6 . ইয়াত বজে পদার্তি পিা বজৰেক পদার্তি সাংৱেষণ হয়। 

উৎপাদনি পযতযায় 

উৎপাদনি পযতযায় ঠাই এৱডাখ্িি উৰিদ প্রজাৰত, ৰসহঁতি সাৱলাক সাংৱেষণি ক্ষমতা, 

মপাষক দ্রৈযি প্রািুযতযতা, সূযতি ৰৈৰকিণ, অধঃৱক্ষপন, মাৰেি প্রকাি আৰু অনযানয 

ৰকিুমান পৰিৱেৰশক কািকি ওপিত ৰনভতিশীল। উৎপাদনক্ষমতাি ওপিত ৰনভতি কৰি 

পৰিৱেশ তন্ত্ৰি উৎপাদনি পযতযায়ক ৰতৰনো ভাগত ভৱগাো বহৱি মযৱন – অৰধক 

উৎপাদনশীল পৱিৱেশ তন্ত্ৰ (High productivity ecosystem), সাধািণ 

উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Average productivity ecosystem), কম 

উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Less productivity ecosystem) আৰু অৰত 

কম উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ (Low productivity ecosystem)। 



(i) অৰধক উৎপাদনশীল পৱিৱেশ তন্ত্ৰ: ৰযৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰি িাৰহ মূখ্য উপাদান) 
Net productivity) প্রায় 2-4kg/m2/yr ৈা 20-40 ton/hac/yr 
মসইৱৈািৱক অৰধক উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ মৈালা হয়। উৎপাদকি প্রকািি 

ওপিত ৰনভতি কৰি এৱনকুো পৰিৱেশ তন্ত্ৰি বদৰনক উৎপাদন প্রায় 6-20gm/m2। 
এৱনকুো উৎপাদন ক্ষমতা সাধািণৱত িান্তীয় অিণয (Tropical forest), প্লােন 
ভূৰম (Flood plain), প্রোল িীপ (Coral reef), কঁুৰহয়ািি মখ্ৰতি পৰিৱেশ 
তন্ত্ৰত মদৰখ্ৈবল মপাো যায়। 

(ii) সাধািণ উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: এৱনকুো পৰিৱেশ তন্ত্ৰৱৈািত উৎপাদনি হাি 
1-2kg/m2/yr ৈা 10-20ton/hac/yr আৰু বদৰনক ৰহিাৈত উৎপাদন 3-
5gm/m2। সাধািণ মখ্ৰতপর্াি আৰু নাৰতশীৱতাষ্ণ অঞ্চলি (Temperate) 

অিণয সমূহ এই প্রকািি। 

(iii) কম উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: এইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰি ৈাৰষতক উৎপাদন 
200-1000gm/m2 বা 2-10ton/hac আৰু বদৰনক ৰহিাৈত0.5-
3.0gm/m2। উদাহিণ – তৃণভূৰম। 
(i v ) অৰত কম উৎপাদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ: এইৱৈাি পৰিৱেশ তন্ত্ৰি ৈাৰষতক 

উৎপাদন 200gm/m2 ৈা 2ton/hac তকৈও কম। ৰকিুমান মৰুভূৰমি 

ৈিৰি উৎপাদন ক্ষমতা .03ton/hac ৈা ইয়াতবকও কম। 
ৰৈৱয়াজন 

ৰৈৱয়াজক জীেি িািা জৰেল বজে মযৌগৱৈািক মভৌৰতক আৰু িাসায়ৰনক পদ্ধৰতৱি 

ৰৈৱয়াৰজত কিাৱক ৰৈৱয়াজন ৈুৰল মকাো হয়। স্থলজ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত মাৰেি ওপিি 

স্তিৱোৱেই হ’ল ৰৈৱয়াজনি স্থান। উৰিদি মতৃ অাংশ, মৃত প্রাণীি শিীি, প্রাণীি 

শিীিি ৈৰজতত ৈস্তু আৰদৱৈািক অপিদ (Detritus) মৈালা হয়। 
ৰৈৱয়াজন পদ্ধৰত 

ৰৈৱয়াজনি ফলত মিা পিা ৈস্তুৱৈাি সম্পূণতৰূৱপ ৰৈৱয়াৰজত বহ পৰিৱেশ তন্ত্ৰি লগত 

পুনিায় ৰমৰল যায় আৰু নতুন নতুন জীে প্রজন্মি শিীিত প্রৱেশ কৱি। ৰৈৱয়াজন 

প্রৰিয়াি স্তি সমূহ হ’ল – খ্ণ্ডন (Fragmentation), ৰনক্ষালন (Leaching), 

অপিয় (Catabolism), ৰহউৰমৰফৱকিন (Humification) আৰু খ্ৰনজীভেণ 

(Mineralisation)। 



(i) খ্ণ্ডন (Fragmentation): অপিদৱভাজী প্রাণীৱৈাি (Detrivores) মযৱন – 
উই পৰুো (Termites), গুেৰুো মপাক (Beetles), মকঁিু আৰদৱয় মিা পিা 

ৈস্তুৱৈািক সৰু সৰু কণাবল ভাৰঙ ৰদৱয়। ইয়াৱক খ্ণ্ডন প্রৰিয়া মৈালা হয়। 

(ii) ৰনক্ষালন (Leaching): অবজে মপাষক দ্রৈযি কণাৱৈাি পানীত দ্রৈীভতূ বহ 

মাৰেি তলবল বগ অপ্রাপ্তৈয লেণ ৰহিাৱপ অেৱক্ষৰপত মহাোৱক ৰনক্ষালন মৈালা হয়। 

(iii) অপিয় (Catabolism): ৰৈৱয়াজক জীে মযৱন – মৈৱেৰিয়া, মভঁকুি আৰদৱয় 

উৎৱসিকি সহায়ত অদ্রৈনীয় জৰেল বজে মযৌগৱৈািক সিল আৰু দ্রৈনীয় বজে 

মযৌগবল পৰিেততন কৱি। ইয়াৱক অপিয় মৈালা হয়। 

(iv) ৰহউৰমৰফৱকিন (Humification): অপিদ আৰু অেৰশষ্ট বজে মযৌগৱৈািি পিা 

কলা িঙি অৰনয়তাকাি পদার্ত সৃৰষ্ট মহাোৱক ৰহউৰমৰফৱকিন মৈালা হয়। এই 

পদার্তৱৈািৱক ৰহউমাি মৈালা হয়। এইৱৈািি ওপিত অনুজীেৱৈাৱি সহৱজ ৰিয়া 

কৰিৈ মনাোৱি আৰু এইৱৈাি লাৱহ ধীৱি ৰৈৱয়াৰজত হয়। ৰহউমািৱৈাি কলয়ড্ 

প্রকৃৰতি আৰু এইৱৈাৱি মপাষক দ্রৈযি ভড়াল ৰহিাৱপ কাম কৱি। 

(v ) খ্ৰনজীভেণ (Mineralisation): বজে মযৌগি পিা অবজে লেণ আৰু অবজে 

মযৌগৱৈািক মুিকিণ কিা প্রৰিয়াৱক খ্ৰনজীভেণ মৈালা হয়। অপিদৱভাজী আৰু 

ৰৈৱয়াজক জীেি মাজত প্রর্তকয: অপিদৱভাজী (Detrivores) ৰৈৱয়াজক জীেি 
(Decomposers) 
1 . অপিদৱভাজীৱৈাি হ’ল প্রাণী। এইৱৈাৱি অপিদ ভক্ষণ কৰি জীয়াই র্াৱক। 

2 . এইৱৈাি হ’ল অনুজীে। এইৱৈাৱি অেৰশষ্ট বজে পদার্তৱৈািি পিা পুৰষ্ট আহিণ 

কৱি। 

3 . অপিদৱভাজীৱৈাৱি মিা পিা বজে ৈস্তুৱৈাি ভক্ষণ কৱি। 

4 . ইহৱঁত উৎৱসিক ক্ষিণ কৰি বজে পদার্তৱৈািি ৰৈৱয়াজন ঘোয়। 

5 . পৰিৱেশ তাৰন্ত্ৰক ৰদশি পিা এইৱৈাৱি মিা পিা বজে ৈস্তুৱৈািক (অপিদ) খ্ণ্ড 

ৰৈখ্ণ্ড কৱি (Fragmentation)। অপিদৱভাজী প্রাণীি উদাহিণ হ’ল – মকঁিু, 

গুেৰুো মপাক। 

6 . পৰিৱেশ তাৰন্ত্ৰক ৰদশি পিা এইৱৈাৱি বজৰেক ৈস্তুৱৈািক ৰহউৰমৰফৱকিন আৰু 

খ্ৰনজীভেণ কৰি পৰিৱেশ তন্ত্ৰত মুি কৰি ৰদৱয়। ৰৈৱয়াজক জীেি উদাহিণ হ’ল – 

িুড’মমানাি (Pseudomonas)। 

ৰৈৱয়াজন ৰনয়ন্ত্ৰণকািী কািক 



অপিদৱৈািি ৰৈৱয়াজনি হাি এইৱৈািি িাসায়ৰনক প্রকৃৰত, পৰিৱেশি উষ্ণতা, মাৰেি 

আদ্রতা আৰু pH ি ওপিত ৰনভতিশীল। ইয়াৱি মশষি ৰতৰনোই অপিদৱভাজী আৰু 

ৰৈৱয়াজক জীেি কাযতি ওপিত প্রভাে মপলায়। 

(i) উষ্ণতা: উচ্ছ উষ্ণতাই ৰৈৱয়াজনি হাি ৈৃৰদ্ধ কৱি। ৰৈৱশষবক 300 মি. ি উষ্ণতাি 

পিা িমাগত উষ্ণতা ৈৰৃদ্ধৱয় ৰৈৱয়াজনি মাত্ৰা ৈ ়ায়। এৱনকুো উষ্ণতাত মকইসপ্তাহ 

মানি পিা মকইমাহমান সময়ি ৰভতিৱত অপিদৱৈািি ৰৈৱয়াজন ঘোয়। আনহাৱত 

কম উষ্ণতাত ৰৈৱশষবক 100 মি. উষ্ণতাি তলি ফাৱল ৰৈৱয়াজনি হাি ৰনম্নগামী 

মহাো পৰিলৰক্ষত মহাো মদখ্া যায়। 

(ii) মাৰেত আদ্রতা: ৰৈৱয়াজনি ৈাৱৈ মাৰেত জলীয় ৈাষ্পি পৰিমাৱনা অৰত 

প্রৱয়াজনীয়। মৰুভূৰমৱৈািত জলীয় ৈাষ্পি পৰিমাণ কম আৰু মসৱয়ৱহ উষ্ণতা অৰধক 

মহাো স্বৱত্বও ইয়াত ৰৈৱয়াজনি হাি অৰত কম। আৱকৌ অতযাৰধক জলীয় ৈাষ্পি মাত্ৰাও 

ৰৈৱয়াজনক ৈাধা ৰদয়া মদখ্া যায় ৰকয়ৱনা এৱনকুো অেস্থাত ৰৈৱয়াজনি কািৱণ 

প্রৱয়াজনীয় অৰক্সৱজন আহিণ ৈাধাপ্রাপ্ত হয়। 

(iii) pH: প্রশৰমত আৰু সামানয ক্ষািকীয় মাৰেত অনুজীে আৰু ৰৈৱয়াজকৱৈািি 

ৈাৱৈ উপৱযাগী। আৰম্লকতা ৈাৰ ় মযাোি লৱগ লৱগ অপিদৱভাজী আৰু ৰৈৱয়াজক 

জীেৱৈািি সাংখ্যাও কৰম আৱহ। ইয়াি উপৰিও ৰৈৱয়াজন প্রৰিয়াি ৈাৱৈ অৰক্সৱজনি 

প্রৱয়াজন হয়। আৱকৌ মকাৱনাৈা মাৰেি অপিদত যৰদ ৰল্ ৰনন আৰু কাইৰেন র্াৱক 

মতৰতয়াও ৰৈৱয়াজনি গৰত মন্থি হয় আৰু অপিদত যৰদ অৰধক পৰিমাৱন নাইট্রৱজন 

তর্া পানীত দ্রৈণীয় শকতিা র্াৱক মতৰতয়া ৰৈৱয়াজনি মাত্ৰা তীব্রতি হয়। 

 


