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ఔణ తుమహమణం భమిము క్ూమ
ి ాతమఔత
మిచమం: జీఴుల తుమహమణాతమఔ, క్ూమ
ి ాతమఔ రభాణాతుి ఔణం (cell) ఄంటాయు. ఄతుి జీఴ మహయల దేసం ఔణాల
తుమిమతాలు.షంక్షు్ం గహ ఔణాలన఼ ఖుమించి ఄధయమనం చేళే మిజా ఞనాతుి ఔణ ఱహష్ రం (cytology) ఄంటాయు. ఔణాలన఼
మిశీయౌంచ డాతుక్ూ యయధ శూహంక్ైతిఔ శూహధనాలు ఄంద఼ఫాటు లో ఈనాిభ.
ఔణం లోతు ఔణ జీఴ, ఫౌతిఔ ఄంఱహలు (bio physical aspects) ఔణ జీఴ యశూహమనాంఱహలు (bio chemical aspects) ,
ఔణ జన఼య య ఄంఱహలు (genetical aspects), ఔణం లో జమిగై యయధ యక్హల ైన ఴంవ తృహయం యయ లక్షణాలు (heriditary
characters) ముదల ైన ఱహళ్ రమ ఄంఱహలన఼ ఖూమిి మిశీయౌంచే మిజా ఞనాతుి ఔణ జీఴ ఱహష్ రం (cytology) ఄంటాయు.
జెఫేమిమాస్ జఞనషన్ (1590) షంముఔ్ షఽక్షమ దమివతు (compound microscope) న఼ ఔన఼క్కొని తయురహత ఔణాలన఼
ఄధయమనం చేమడం అయంబం ఄభయంది.
మహఫర్ట్ సృక్ (1665) ర రధభం గహ ఒక్ ఴాక్షం లోతు ఫండె ఔణాలన఼ మిశీయౌంచి, దాతులో మిశీయౌంచిన చిని, చిని
ఖద఼ల ఴంటి తుమహమణాలఔు ఔణాలు ఄతు నాభఔయణం చేశూహడె. అంటన్ రహన య్రన్ శృక్ ఄనే ఱహష్ ర రేత్ ముదటి శూహమి జీఴ
ఔణాలభన ‘ఫాక్ట్మిమా’లన఼ ఎయి యఔ్ ఔణాలన఼ , తృరర టోజోరహ జీఴులన఼ మిశీయౌంచి యఴమించాడె. డచ్ ఱహష్ రరేత్లు క్హమిి,
తౄ ంటెన్ (1772) ఔణం లో ఈండే జీఴ దామహాతుి ఖుమి్ంచాయు. ‘జీఴ దాయా ం’(protoplam) ఄనే దాతుి మిొంజి (1840)
నాభఔయణం చేశూహడె.
ఔణ య్తుభేజ్ ళదా ాంతం లేదా ఔణ ఄన఼ఴంశిఔ ళదద ాంతాతుి అర్ట. యమహవ (1859) లో రతితృహదించాడె. ఇ ళదా ాంతం రక్హయం
క్కిత్ గహ ఈతీతి్ ఄభేయ లల ఔణాలు రహటి భాతా ఔణాల న఼ండు ఈదభయశూహ్మతు షఽచించాడె
ఔణ తుమహమణాలన఼ అధాయం గహ జీఴ ఔణాలన఼ మెండె యక్హలుగహ ఴమగీఔమించాయు
i.

క్ైందరఔ ూయఴ జీఴ ఔణాలు:
క్ైందరఔం చ఼టృ
్ తుమిదశ్ బైన క్ైందరఔ తఴచం లేతు క్ైందరక్హలన఼ ఔయౌగిన ఔణాలన఼ క్ైందరఔ ూయఴ జీఴ క్హనాలు
ఄంటాయు. ఈదా: ఫాయక్ట్మిమా, తూయౌ అఔు చి ఱైఴలాలు (blue green algae)

ii.

తుజ క్ైందరఔ ఔణాలు:
ఇ జీఴులలో క్ైందరఔం చ఼టృ
్ తుమిదశ్బైన తఴచం ఴుంటుంది. ఈదా: ఄతుి యక్హల ముఔొలు భమిము జంతేఴులు

ఔణ జీఴ ఱహష్ ర శూహంక్ైతిఔ యధానాలు:
ఔణాలన఼ ఄధయమనం చేమడాతుక్ూ శూహంక్ైతిఔ మిఔమహలు ఄఴషయం. యటిలో క్కతుి యక్హలు
1. క్హంతి షఽక్షమ దమివతు (light microscope)
2. ఎలక్హా్ న్ షఽక్షమ దమివతు (electron microscope)
a) టారన్ష మిశన్ ఎలక్హా్ న్ షఽక్షమ దమివతు(transmission electron microscope)
b) శూహొతుంగ్ ఎలక్హా్ న్ షఽక్షమ దమివతు (Scanning electron microscope)
3. ఫ్రల మహళెన్ష షఽక్షమ దమివతు (Florscence microscope)
4. పేస్ క్హంటారక్్ షఽక్షమ దమివతు (Phase contrast microscope)
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ఴాక్ష ఔణం తుమహమణం:
ఴాక్ష ఔణాతుి ఎలక్హా్ న్ షఽక్షమ దమివతు లో మిశీయౌంచినుడె మెండె రధాన ఫాగహలు ఔతుశూ్ హభ.
1. ఔణ ఔఴచం
2. జీఴ దాయాం
ఴాక్ష ఔణం లో ఔణ ఔఴచం ఄతుింటి ఔంటె రలుల తుమగీఴ ఫాఖం గహ ఔణం చ఼టృ
్ ఴుండు, ఖటు్ గహ భందం గహ ఈంటుంది.
షజీఴ ఔణం లో ఔణ ఔఴచం మినశృ మిగియౌనది ‘జీఴ దాయా ం’. ఆంద఼లో ‘తృహలశూహమ తృొ య’ , ‘జీఴ దాయా ం’ ఄణు మెండె
ఫాగహలు ఈంటాభ.
1. ఔణ ఔఴచం (cell wall)
ఔణ ఔఴచం ఔణం చ఼టృ
్ ఈండడం ఴాక్ష ఔణం ఄతి భుకయ లక్షణం. ఴాక్ష ఔణాలలో ఆది తుమగీఴ ఫాఖం గహ, ఖటు్గహ, ఔఠినబైన
ఴంఖతు తుమహమణం గహ ఈండు, లోల ఔణాంగహలఔు యక్షణ ఔయౌీష఼్ంది. ఆది జీఴ దాయా ం న఼ండు ళెలుయలోజ్ తో తమామెై ఔణాల
లో ఄతుి దామహాలఔు తృహయఖభయ తృొ యలు గహ తు చేశూ్ హభ.
ఔణ ఔఴచం యధ఼లు:
i)

ఔణ ఔఴచం జీఴ దామహాతుక్ూ యక్షణ ఔలుఖ చేష్ ఼ంది

ii)

ఔణాలఔు తుమిదశ్ బైన అక్హమహతుి చేఔమిి, ఔణాలఔు మాంతిరఔ అధామహతుి చేఔయుష఼్ంది

iii)

ఔణ ఔఴచాలఔు శూహధాయణం గహ తృహయ ఖభయ లక్షణం ఈండు దీతు దాఴమహ యయధ దామహాల యరహణా జయుఖుతేంది.

2. జీఴ దాయాం (protoplast) (జీఴ దాయదం + తృహలశూహమ తృొ య)
A. జీఴ దాయాం (proto plasm)
జీఴ ఔణాలతో తుండు ముని తృహయ దయవఔ బైన, ళిఖా బైన క్కలల భడల్ దారఴణాతుి జీఴ దాయా ం ఄంటాయు. ఆది ‘శూహల్’ ళితి
న఼ండు ‘జెల్’ ళితి క్ూ, ‘జెల్’ ళితి న఼ండు ‘శూహల్’ ళితి క్ూ యౄతృహంతయం చంద఼తేంది.
రహన్ మోల్ (1846) జీఴ దామహాతుి జీఴ క్ూమ
ి క్ైందరం గహ ఖుమి్ంచి, జీఴుల ఄతేఴాదిా క్ూ తోడీడెతేందతు షఽచించాడె.


జీఴ దాయదం లోతు ఄతుి యక్హల ఄన఼ గటక్హల లో తూయు ష఼భాయు 85 -90 % ఈంటుంది. తూయు జీఴ దాయా ం లో
జమిగై యయధ జీఴ క్ూమ
ి లఔు ఔ మానఔం గహ తు చేష్ ఼ంది.



జీఴ దాయాం లో ఈని ఄతుి యక్హల ఔయబన దామహాలలో తృర ర టీనల ఼ రభుక ఔయబన దామహదలు గహ ఈంటాభ.



ఄఔయబన దామహాలలో క్హయౌశమం, బగగిలమం, ఆన఼భు, ఄయోడున్,శూర డుమం, తృొ టాలమం, లఴణాలు రధానం
గహ ఈంటాభ.



జీఴ దాయదం లో ఈని క్కలల భడల్ మైణుఴులు ఔ దాతు క్కఔటి డీ క్కతు జీఴ దాయద ం లో ఄతుి దివలోల చయౌషఽ
్
ఈంటాభ. దీతునే ఫౌరతుమన్ చలనభు ఄంటాయు.



జీఴ దాయాం లో క్హంతి క్ూయణాలన఼ రరేవ ెట్ ునుడె క్హంతి క్ూయణ యరహణా భాయీ ం క్హంతి ఴక్టి ఫాఴన రక్మ
ూి లన఼
మిశీయౌంచ ఴచ఼ి. ఇ రఫారహతుి ‚టిని ాల్ రఫాఴభు‛ ఄంటాయు
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జీఴ దాయదభు యశిశ్ శూహందరత 1 ఔంటె ఎఔుొఴ



జీఴ దాయాం PH యలుఴ 7 ఔనాి క్కదిదగహ ఄధిఔం గహ క్షాయ ఖుణాలన఼ రదమివష఼్ంది.



ఈశురో ఖిత 60 0 C ఔనాి ఄధిఔం గహ ఈనిుడె జీఴ దాయద ం షొందనం(coagulation) , చంది, తుమగీఴం గహ భామి
ఔణ భయణాతుక్ూ దామి తీష఼్ంది.



జీఴ దాయదం యద఼యత్ గాత భమిము యశ దామహాలఔు ఖుమి చేళనుీడె ఔడా తుమగీఴం గహ భామి ఔణ భయణాతుక్ూ
దామి తీష఼్ంది.



జీఴ దాయదం జీఴ ధమహమలలో ెయుఖుదల, జీఴ యశూహమతుఔ క్ూమ
ి లు రతేయతీతి్ , క్షోఫయత, ముదలఖునయ
భుకయబైనయ.

B. తృహలశూహమ తృొ య లేదా ఔణ తృొ య ( cell membrane)


తృహలశూహమ తృొ యఔు , క్ైందరఔ తృొ యఔు భధయ ఖల జీఴ దామహాతుి ‘ఔణ దరఴయం’ ఄంటాయు.(క్ైందరఔ యఴిత జీఴ దామహాతుి
ఔణ దరఴయం ఄంటాయు)



ఆది తృహయ దయవఔం గహ, ళిఖదం గహ, ఴయో యఴితం గహ ఈంటుంది.



85-90 % తూయు, 7-10 % తృరర టీనల ఼ , 1-2 % క్కిఴుఴలు , 1-5 % ఄఔయబన దామహదలు ఈంటాభ.



ఆది తువిలం గహ గహఔ, బరభణం (rotation) భమిము మి షంచయణ (circulation) ఄనే మెండె యక్హల చలనాలు
రదమివష఼్ంది.

ఔణాంగహలు:


ఔణ దరఴయం లో ఄనేఔ యక్హల ఔణాంగహలు ఈండు, యయధ యక్హల జీఴన క్ూమ
జన ళితి
ి లు తుయఴఴిష్ ఽ ఔణాతుి క్ూయో
ి
(dynamic state) ఈంచ఼తాభ.



ఔణ దరఴయం లో తృహలళ్డల ె , బైటో క్హండురమన఼ల , ఄంతమగీఴ దరఴయ జఞలం, మెైఫో జోభులు, గహయౌీ షంక్ూలశు్ హలు , ల ైశూర
జఞభులు, ెమహక్టష జఞభులు, గెల అక్టష శూొ మ్ లు ముదలఖు ఔణాంగహలు ఈంటాభ.

a) తృహలళ్డల ె:


ఆయ ఄతుి యక్హల తుజ క్ైందరఔ ఴాక్ష ఔణాలలో ఈంటాభ.



తృహలళ్డల లో ‘ఴయో యఴిత’ భమిము ‘ ఴయో షఴిత’ యక్హలు ఈనాిభ.



ఴయో యఴిత తృహలళ్డల ె క్హంతి శూర ఔతు ఫాగహలలో,లోతేగహ ఈని ఔణ జఞలాలలో ఔతుశూ్ హభ.



ండు దాయద ం తులఴ చేష఼క్కనే ఴయో యఴిత తృహలళ్డల ె ఫంగహయా ద఼ం, గోధ఼భ , ఴమి లో ఈంటాభ.



క్కిఴుఴ దామహదలు, నఽనలు తులఴ చేష఼క్కనే ఴయో యఴిత మైణుఴులు అభుదం లో ఈంటాభ.



తృరర టీనల ఼ లేదా భాంష ఔాతేలు తులుఴ చేష఼క్కనే ఴయో యఴిత మైణుఴులు ుీ ధానాయలు(ఄమహలు) లో ఈంటాభ.
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సమిత యఴిత ఴయో షఴిత తృహలళ్డల ె (chromoplasts) ుశుహీలలోతు అఔయశ ణ తారలు,పల ఔఴచాలు, తారలు,
యత్ న ఔఴచాలు,ద఼ంలు, రేయల ు ముదల ైన ఫాగహలలో ఈంటాభ. ఆయ మహఖ షంమహొతుక్ూ , పలాల భమిము
యత్ నాల రహయ్ క్ూ షశృమ డతాభ.



సమిత యఴిత ఴయో షఴిత తృహలళ్డల లో క్ైమోటినాభడ్ లు (క్ెమోటినల ఼ , జఞంతో పల్ష) ఴయో దరరహయలు ఈంటాభ. క్ెమోటిన్
లు నామింజ యంఖులోనఽ జఞంతో పల్ష ష఼ు యంఖు లోనఽ ఈంటాభ. క్హమెట్, టొబేటో, మియ ంటలలో తృహలళ్డల
భూలం గహ అమా యంఖులు ఴచాిభ.



సమిత షఴిత అయన ముత తృహలళ్డల ె (సమిత మైణుఴులు) ముఔొలలో సమిత ఴయో ం ఖల తారలు, లేత క్కభమలు లేత
క్హండాలు, యక్షఔ తారలు, పల ఔఴచాలోలతు ఔణాలలో ఈంటాభ.



సమిత మైణుఴులలో DNA ఈండటం ఴలన షఴమం రతి ఔాతి (self duplication) చందఖలఴు



సమిత మైణుఴులు క్ూయణ జనయ షంయోఖ క్ూమ
ి దాఴమహ ండు దామహాల తమామగలో రభుక తృహతర ఴఴిశూ్ హభ.

b) బైటో క్హండురమా(mito chondriya)


ఆయ ఄతుి యక్హల తుజ క్ైందరఔ ఔణాలోల ఈంటాభ.



యటిలో మెైజోభులు, DNA లు ఈంటాభ.



యటిలో రహము ఱహఴషక్ూమ
ి ఔు ఈయోఖడే అక్టషఔయణ ఎంజెైమ్ లు ఄధిఔ ఱహతం లో ఈంటాభ.



DNA లు (ఴలమాక్హయ) ఴుండటం ఴలన షఴమం రతిఔాతి (self duplication)చందఖలఴు.



బైటో క్హండురమా రహము ఱహఴష క్ూమ
ి న఼ తుయఴఴిశూ్ హభ.



ఇ ఱహఴష క్ూమ
ి లో ఈతీతి్ ఄభేయ ళితి వక్ూ్ తు ఖతి వక్ూ్ గహ భామిి ATP యౄం లో తులఴ చేష఼ఔుంటుంది.యటితు
power houses of cells ఄంటాయు

c) ఄంతమగీఴ దరఴయ జఞలం (endOplasmic reticulam)


ఆయ ల ైతృర తృరర టీనల తో అఴమించి ఈని షఽక్షమ నాయఔలు ఴలలు గహ ఏయీడు ఈంటాభ.



ఄతుి యక్హల తుజ క్ైందరఔ ఔణాలోల ఈంటుంది.

యధ఼లు:
i)

ఖయుఔు ఄంతమగీఴ దరఴయ జఞలం మోక్షం గహ, తృర ర టీనల షంఱలలశణ ఔు షశృమ డెతేంది.

ii)

న఼న఼ు ఄంతమగీఴ దరఴయ జఞలం క్కిఴుఴ ల షంఱలలశణ లో తోడీడతాభ.

iii)

గహయ్ీ షంక్ూలశ్ం ఖయుఔు ఄంతమగీఴ దరఴయజఞలం న఼ండు ఈతీతి్ ఄఴుతేంది.

iv)

ఆది గహయ్ీ షంక్ూలశ్ం తో ఔయౌళ ఔణ పలఔం ఈతీతి్ క్ూ షశృమ డెతేంది.

v)

ఔణాంతయీ త యరహణా లో తృహలగీతు ఔణాల లోతు యయధ యక్హల దామహాలన఼ ఔ తృహరంతం న఼ండు భమొఔ తృహరంతాతుక్ూ
యరహణా చేష్ ఼ంది.
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d) మెైఫో జోభులు (raibosomes)


ఆయ ఔణం లో ఄతుి ఔణాంగహల ఔంటె మిభాణం లో చినియ గహ ఈంటాభ.



ఆయ క్ైందరఔ ూయఴ జీయ ఔణాలోల , తుజ క్ైందరఔ జీఴ ఔణాలోల ఔడా ఈంటాభ.



మెైఫో జోభులు యశూహమతుఔం గహ RNA (మెైఫో నఽయక్ూలక్ అభలభు) భమిము తృర ర టీనలతో తుమిమతబై ఈంటాభ.



ఆయ తుజ క్ైందరఔ జీఴులోల భాతరబే ఈంటాభ.

యధ఼లు:


మెైఫో జోభులు తృరర టీన్ ల షంఱలలశణ ఔు ఄఴషయభభేయ శూహినాతుి, ఎంజెైభులన఼ షభఔయుష఼్ంది. ఄంద఼క్ై యటితు
‚తృరర టీనల ఔమహమగహమహలు ‚ ఄంటాయు

e) గహయౌీ షంక్ూలశ్ం లేదా గహయ్ీ దేశృలు: (golgi bodies)


ఆయ ఄతుి యక్హల తుజ క్ైందరఔ ఴాక్ష ఔణం, జంతే ఔణాలోల ఈంటాభ.

యధ఼లు:


గహయ్ీ షంక్ూలశ్ం ఔణ ఔఴచం ఈతీతి్ క్ూ ఄఴషయభభేయ ళెలుయలోజ్, ఴెమీ ళెలుయలోజ్ తమామగ లో తృహలగీంటాభ.



క్కిఴుఴన఼, శృమోమన఼ల, ఎంజెైభుల శూహరఴఔ క్ూమ
ి లో తృహతర ఴఴిశూ్ హభ.



తృహరధమిఔ ల ైశూర జోభులు గహయ్ీ క్ోఱహల న఼ండు ఈతీతి్ ఄఴుతాభ.



ఔణ యబజన షభమం లో ఔణ పలఔం ఈతీతి్ లో రభుక తృహతర ఴఴిశూ్ హభ.

f) ల ైశూర జోభులు (lysosomes)


ఆయ ఴాక్షాలలో యఫాజయ ఔణ జఞలాలోల శూహధాయణం గహ ఈంటాభ. ఆయ గహయ్ీ షంక్ూలశ్ం న఼ంచి గహతు, ఄంతమగీఴ దరఴయ
జఞలం న఼ండు గహతు ఈతీతి్ ఄఴుతాభ.

యధ఼లు:


ఆయ ఔణాంతయీ త జీయో క్ూమ
ి లో రభుక తృహతర ఴఴిశూ్ హభ.



ఆయ షఴమం యచిితి్ క్ూ ఖుమెై, రహటిలో ఎంజెైభులన఼ ఔణం లోక్ూ యడెదల చేళ, ఔణం లోతు యయధ ఔణ ఫాగహల
యచిితి్ క్ూ దామి తీశూహ్భ. ఄంద఼క్ై యటితు అతమసతాయ క్ోఱహలు (suicidal bags of the cell) ఄంటాయు.

g) ెమహక్టష జోభులు (peroxysomes)


యటిలో ెమహక్ూషడేజ్ లు, క్హటిలేజ్ ఎంజెైభులు ఈంటాభ.

యధ఼లు:


ఆయ ఔణం లో ఖల ఴెైడర జన్ ెమహక్ెైషడ్ ఴంటి యశ దామహాలన఼ యడగొటి్ ఔణాతుి యక్షుశూ్ హభ.



ల ల అక్టషఔయణ జమి , తౄర శూర ీ యౌడ్ష షంఱలలశణ లో తృహలగీంటాభ.
క్కిఴుఴ అభా



C3 ముఔొల తారలలో క్హంతి ఱహఴష క్ూమ
ి లేదా C2 ఴలమం జీఴ క్ూమ
ి లో తృహలగీంటాభ.
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h) గెల అక్టషజోభులు: (glyoxysomes)
ఆయ క్కిఴుఴ దామహాలు ఄధిఔం గహ ఖల ఄంఔుమించే యత్ నాలోల ఈంటాభ.ఈదా. అభుదం యత్ నం

యధ఼లు:
యటిలో క్కిఴుఴ దామహాలన఼ ండు దామహదలు గహ భాయిడాతుక్ూ ఄఴషయభభేయ ఎంజెైభులు ఔయౌగి భాయుీ లో తృహలగీంటాభ

i) మిక్్ఔ
ూ లు (vacuoles)


ఆయ ఴాక్ష ఔణాలోల ఈంటాభ. ఄధిఔ ఱహతం తూటితో తుంఫడున దారఴణ యౄం లో ఈంటాభ. దీతునే ఔణ యషం
(tonoplast) ఄంటాయు.



ఄతేఴాదిా చందతు ఔణాలోల రధభ దవలో ఄధిఔ షంకయలో చినియ గహ ఈండు, ఔణం ఄతేఴాదిా చందే క్కదీద ఔ డాతుక్ూ
ఔటి ఔయౌళ ెదద మిక్్ ఔ
ూ గహ తమాయు ఄఴుతాభ. యటిక్ూ ఔ తుమిదశ్ బైన అక్హయం ఈండద఼.

యధ఼లు:


యయధ యక్హల దామహాలన఼ తులఴ చేశూ్ హభ. ఄంద఼ఴలన యటితు ఔణ ఫాండాగహయం (store house of the cell)
ఄంటాయు.



మిక్్ఔ
ూ దరరహతషయణ చయయలన఼ తుమంతిరశూ్ హభ.

j) క్ైందరఔం (nucleus)


ఔణం లో ఖుండరతు ఫంతిలా ఈండు యయధ జీఴ క్ూమ
ి లన఼ తుమంతిరంచి, షభనఴమ మిచే, తేజోఴంతం గహ ఈండే ఄతి
భుకయబైన ఫాగహతుి క్ైందరఔం (nucleus) ఄంటాయు.



ఔణాలలో ఔటి ఔనాి ఎఔుొఴ క్ైందరక్హలు ఈండఴచ఼ి ఈదా; ఫళడుయోబైక్ోటా శియ్ందారలు, రహచేమిమా ళెైఴలం



క్ైందరఔం లో క్ైందరఔ తఴచం, క్ైందరఔ దరఴయం, క్ోిభాటిన్ దాయా ం , క్ైందరక్హంవం ఈంటాభ.



క్ైందరఔం లో గహఢ ఴయో ం ఔయౌగి, చిఔుొలు డు ఈని దామహల ఴంటి తుమహమణాతుి క్ోిభాటిన్ దాయద ం ఄంటాయు.



ఇ క్ోిభాటిన్ లో DNA , ఴిశూ్ ర తృర ర టీన్ లు ఈంటాభ.



ఔణ యబజన షభమం లో క్ోిభాటిన్ తృర ఖులు దళషమి గహ తృొ టి్ గహ భామి, క్ోిమోజోభులు గహ యౄతృొ ంద఼తాభ.



రతి తుజ క్ైందరఔ ఔణం లోతు క్ైందర క్హలలో ఔటి లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుొఴ షంకయ లో ఖుండరతు భుద఼యు యంఖు
క్ైందరక్హంఱహలు (nucleolus) ఈంటాభ.



ఇ క్ైందరక్హంఱహలు RNA ,తృరర టాన్ లు ఄలీం గహ DNA తో తుమిమతబై ఈంటాభ.



మెైఫో జోభుల ఈతీతి్ లో తృహలగీంటాభ. క్హఫటి్ యటితు మెైఫో శూర భుల ఈతీతి్ ఔమహమగహయం ఄంటాయు
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యధ఼లు :


ఔణ దరఴయం లో ఖల ఔణాంగహల చయయలతూి క్ైందరఔం అధీనం లో జయుఖుతాభ. ఄంద఼క్ై దీతుతు ఔణ బేధష఼ష (cell
brain) ఄంటాయు.



ఆది ఴంవ తృహయంయయ రక్మ
ూి లలో తృహతర ఴఴిష్ ఼ంది.



ఏఔ ఔణ ముత దేసం ఔయౌీ న జీఴులలో రతేయతీతి్ లో తృహలగీంటుంది

2 క్ోిమోజోభుల షఴయౄ ఱహష్ రం, క్ోిమోజోభుల అక్హయం, మిభాణం ,క్ోిమోజోభుల తుమహమణం భమిము
షంకయ
మిచమం:
శృఫ్ బభష్ ర్ట (1848) టారడశూహొన్ లమా ఄనే ముఔొలో మహఖ మైణు భాతేర ఔణాల క్ైందరఔం యబజన చంద఼తేనిుడె
గహఢ ఴయో ం లో ఔతుంచిన తుమహమణాలన఼ క్ోిమోజోభులు గహ ఖుమి్ంచాడె


రహలేి మర్ట (1888)రహటిక్ూ క్ోిమోజోభులు ఄతు నాభ ఔయణం చేశూహడె



క్ోిమోజోభులు ఔణం లోతు యయధ యక్హల ఔణాల చయయలన఼ తుమంతిరంచడం లో తృహతర ఴఴిశూ్ హభ.



ఄన఼ఴంశిఔ లక్షణాలన఼ ఔ తయం న఼ండు భమొఔ తమహతుక్ూ తీష఼క్కతు రళలడం లో తృహతర ఴఴిశూ్ హభ. ఄంద఼ఴలన
యటితు ఄన఼ఴంశిఔ ఫౌతిఔ అధామహలు (physical basis of heridity) ఄంటాయు.



షట్ న్ భమిము ఫొ రేమ(గ 1902 ) క్ోిమోజోభుల ళదా ాంతాతుి రతితృహదించాయు. యటితు రఴిఔల్ష అఫ్ ఴెమిడుటీ గహ
ఄతే ఴమిోంచాయు

క్ోిమోజోభుల అక్హయం భమిము షంకయ:


క్ోిమోజోభుల మిభాణం, అక్హయం, షంకయ రతి ముఔొ , జంతేఴులలో ఫేదాలు చఽశూ్ హభ.



రతి జీయలో క్ోిమోజోభుల షంకయ తుమిదశ్ం గహ ఈండు అ జఞతిక్ూ ళియతాఴతుి, యశిశ్త న఼ ఔయౌీశూహ్భ.



ఴాక్ష ఔణం లోతు క్ోిమోశూర భులు, జంతే ఔణం లోతు క్ోిమోజోభుల ఔంటె ెదదయ గహ ఈంటాభ



ఔణ యబజన షభమం లో క్ోిమోజోభులు భధయషి దవ లో దండాక్హయ తుమహమణాతుి ఔయౌగి ఈంటాభ.



చలన దవలో ఆయ V,L,I,J అక్హమహలన఼ రదమివశూహ్భ.



ఴాక్ష జంతేఴుల జీఴత చఔిం లో రహటి ఔణాల లో ఏఔ ళితిఔ దవ (ఔ జటు్ n) ఔయౌగిన క్ోిమోజోభులు ,
దఴమళితిఔ దవ ఄనగహ మెండె జటు
ల (2n) క్ోిమోజోభులు ఖల ఔణాలు ఏక్హంతయం గహ ఄతేఴాదిా చంద఼తాభ.
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క్కతుి ముఔొల లోతు క్ోిమోజోభుల షంకయ
మెైజఞ షటెైరహ

:24

ెతుిళేటం ఄబమిక్హనం (షజీ ) :20
ఆలుళెైన్ క్కయక్ెైనా(మహగి) : 36
ెైషమ్ షటెైఴం (ఫఠహతు) : 14
జిమా బేస్ (ముఔొజొని) : 20
తుక్ోటిమానా టుఫాఔం (తృొ గహఔు) : 48
గహళమం ఴియుషటం (రతి్) : 52
ళెకాయం ఄపలనేయం (చయఔు) : 80
పయోగహలషం (టెమిడర పెైటా) : 1260


ఔ జీయ దఴమ ళితిఔ క్ోిమోజోభుల ళితి తు క్ోిమోజోభుల మిభాణం, అక్హయం, తుమహమణం, షంకయ అధాయం గహ
తయౌే ఄంఱహతుి క్హమియో టెైప్ (karyotype) ఄంటాయు



క్ోిమోజోం న఼ చఽంచే టాతుి ఆడుయో గహిమ్ (idiogram) ఄంటాయు

క్ోిమోజోభుల తుమహమణం:


క్ోిమోజోభులలోతు మెండె క్ోిభాటిడ్ లు ఔ శూహినం లో ఔలుష఼క్కతు ఈంటాభ. ఇ శూహినాతుి తృహరధమిఔ ఔుంచనం
(centromere) ఄంటాయు. ఇ శూహినం తుమిదశ్ం గహ ఈంటుంది. ఆది క్ోిమోశూర భు న఼ మెండె బుజఞలు గహ యబజిష఼్ంది.



ళెంటోరమిమర్ట ఔు ఆయురైులా తృర ర టీన్ లతో తుమిమతబైన తళళల ఴంటి తుమహమణాలన఼ క్ెైనటో క్ోర్ట(kainatocore)
ఄంటాయు.



తృహరధమిఔ ఔుంచనం (centromere) తో తృహటు క్ోిమోజోభులలో ఈతీతి్ ఄభేయ ఄదను ఔుంచనాలన఼ దిఴతీమ
ఔుంచనాలు (secondary centromere)ఄంటాయు.



దిఴతీమ ఔుంచనాల లో ఔతుంచే క్ోిమోజోభుల లోతు ఖుండర టి ఫాగహతుి శూహటిల ైట్ ఄంటాయు



క్ోిమోజోమ్ లోతు చిఴమి ఫాగహలన఼ టీలో మిమర్ట లు ఄంటాయు. ఆయ క్కనలు ఄతేక్ోొఔుండా తురహమిశూ్ హభ. ఆయ తుజ
క్ైందరఔ జీయ క్ోిమోజోభు లలో భాతరబే ఈండు, క్ైందరఔ ూయఴ జీయ క్ోిమోజోభులలో ఈండఴు

క్ోిమోజోభుల ఴమగీఔయణ:
క్ోిమోజోభులలో ళెంటోరమిమర్ట ల షంకయన఼ అధాయం గహ ఴమగీఔమించాయు
 ఎళెంటిరక్ : ళెంటోరమిమర్ట లేతు క్ోిమోజోభులు
 మోనో ళెంటిరక్ : రతి క్ోిమోజోభు లో ఔ ళెంటోర మిమర్ట భాతరబే ఈంటుంది
 డై ళెంటిరక్ : రతీ క్ోిమోజోభులో మెండె ళెంటోర మిమర్ట లు ఈంటాభ
 తృహయౌ ళెంటిరక్ : రతీ క్ోిమోజోభులో మెండె ఔంటె ఎఔుఴ ళెంటోరమిమర్ట లు ఈంటాభ.
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ళెంటోరమిమర్ట శూహినాతుి ఫటి్ ఴమగీఔయణ:
 బటా ళెంటిరక్: ఇ క్ోిమోజోభు లలో ళెంటోర మిమర్ట ఆంచ఼మించ఼ భధయలో ఈంటుంది. చలన దవ లో V అక్హయం
చఽశూ్ హభ
 షబ్ బటా ళెంటిరక్: ఆంద఼లో క్ోిమోజోభు భధయన క్హఔుండా తేడా గహ ఈంటుంది. క్ోిమోజోభు ఫాసృఴులు
తృొ డఴు ఴయతాయషం లో ఈంటాభ. చలన దవ లో L అక్హయం చఽశూ్ హభ.
 అక్ోి ళెంటిరక్: క్ోిమోజోభు లో ళెంటోర మిమర్ట చిఴయ క్కనఔు షమీం లో ఈంటుంది. చలన దవ లో J అక్హయం
చఽశూ్ హభ.
 టీలో ళెంటిరక్ : ఆంద఼లో ళెంటోర మిమర్ట క్ోిమోజోభుమ చిఴమి ఫాఖం లో ఈంటుంది. చలన దవ లో i అక్హయం
చఽశూ్ హభ.

నఽయక్ూలయోశూర మ్ నభూనా:


DNA క్షాయ ఴిశూ్ ర న్ తృర ర టీన్ ల షబేమళనం తో ఔయౌళ క్ోిభాటిన్ ఏయీడెతేంది



ఇ క్ోిభాటిన్ తంతేఴులు ఴయుషగహ ూషలు ఖుచిిన దామహ ల ఴల ఔతుశూ్ హభ. యటితు నఽయక్ూలయో శూొ మ్ లు
ఄంటాయు. ఇ దాతుి ఓడుట్ (oudet) రతితృహదించాడె



రతి నఽయక్ూలయోశూర మ్ చ఼టృ
్ DNA మెండె చ఼టు
ల చ఼టు్క్కతు ఈంటుంది. దీతునే షఽర్ట ఴెయౌక్ష ఄంటాయు.

యధ఼లు:


ఔణం లో జమిగై ఄనేఔ యక్హల జీఴ రక్మ
ూి లన఼ జన఼య శూహిభ, ఄణు శూహిభ, వమగయ ధయమ శూహిభ లో క్ోిమోజోభు లు
తుమంతిరశూ్ హభ.



క్ోిమోజోభులు షఴమం రతితి్ జయుుక్కనే లక్షణం ఈండటం ఴలన ఴంవ తృహయంయయం, ఈతీమిఴయ్ న రైయధాయలు
ఔలుఖ జైళ యయధ జఞతేల మిణాభాతమఔ భాయుీలఔు దామి తీష఼్ంది.

3 షభ ఔణ యబజన: షభ యబజన రక్మ
ూి , ఴాక్ష రజననం లో దాతు తృహరభుకయత


ఄతుి ఫసృఔణ ముత జీఴులు తభ జీయత చక్హితుి రరధభం గహ ఏఔ ఔణముతం గహ ఈని షంముఔ్ తెజం
(zygote) తో తృహరయంతేశూహ్భ.



ఇ షంముఔ్ తెజం ఏఔ ళితిఔ షంయోఖ తెజఞల షంయొం ఴలన ఈతీతి్ ఄఴుతేంది.



ండర తీతి్ ముఔొలలో షంముఔ్ తెజం, ఄనేఔ శూహయుల షభ యబజన జయుు క్కతు ండాతుి ఈతీతి్ చేష్ ఼ంది.



ండ ఔణ జఞలం యచేిదనం చంది ఴాక్ష దేసం గహ ఄతేఴాదిా చంద఼తేంది.



ఫసృ ఔణ ముత జీఴులలో ఔణ యబజన,ఔణ రహయక్ోచం, ఔణ యఫేదన చయయల పయౌతం గహ దేసం ెయుఖుదల
జయుఖుతేంది.
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ఏఔ ఔణ జీఴులోల జమిగై ెయుఖుదల రతేయతీతి్ ఔణ యబజన దాఴమహ క్కనశూహగిశూ్ హభ.



R. యమహశ (1859) ఔణ య్తుభేజ్ ళదా ాంతాతుి ఄనగహ క్కత్ గహ ఏయీడే లల ఔణాలు, రహటి భాతేర ఔణాల న఼ండు, ఔణ
యబజన పయౌతం గహ ఈదభయశూహ్మతు షఽచించాడె.

షభ యబజన రక్మ
ూి :


రహల్ ర్ట ఫ్ెల మింగ్ (1878) జంతే ఔణాలోల రరధభం గహ షభ యబజన ఔన఼క్కొనాిడె



శూహ్ాస్ ఫయీ ర్ట (1879) ఴాక్ష ఔణాలోల షభ యబజన ఔన఼గొనాిడె



షభయబజన న఼ ెయుఖుదల యబజన ఄతు ఔడా ఄంటాయు. ఆది జీఴుల మిభాణం, తుమహమణం, అక్హయం, గన
మిభాణం, గన మిభాణం ెయుఖుదల ఔు తోడీడె తేంది.



షభ యబజన ఱహఖీమ ఔణాలు లేదా దేస ఔణాలోల జయుఖుతేంది. ఄంద఼ఴలన దీతుక్ూ ఱహఖీమ ఔణ యబజన
(vegetative cell division) లేదా దేస ఔణ యబజన (somatic cell division) ఄంటాయు.



ఆది యఫాజయ ఔణాలోల జమిగి రతి ఔణం మెండె లల ఔణాలు గహ ఄతేఴాదిా చంద఼తాభ.



భాతా ఔణం, లల ఔణాలోల క్ోిమోజోభు ల షంకయ లో భాయుీ లేఔుండా ఈండడం ఴలన దీతుతు షభ యబజన
(equatorial division) ఄంటాయు.



షభ యబజన లో భుంద఼గహ క్ైందరఔం యబజన చంది (karyokinesis) ఔణ దరఴయం యబజన చందే యధానాతుి ఔణ
దరఴయ యబజన (cytokinesis) ఄంటాయు.

క్ైందరఔ యబజన: (క్హమియో క్ెైనళస్): దీతుతు నాలుఖు దవలు గహ ఴమగీఔమించ ఴచ఼ి
1. రథభ దవ
2. భధయషి దవ
3. చలన దవ
4. ఄంతయ దవ
1. రధభ దవ: ( తృరర పేజ్)
ఆది క్ైందరఔ యబజన లో ముదటి దవ. ఇ దవ లో క్ోిమోజోభు లు షనిగహ , తృొ డఴు గహ ఔ ఴల లాగహ ఄలులక్కతు ఈంటాభ.
యటిలోతు క్ోిభాటిన్ ఔిబేణా షంఖిసణం (condensation) చంది ఔిభం గహ తృొ టి్ గహ, దళషమిగహ భాయుతాభ. ఇ దవ
భధయలో రతీ క్ోిమోశూర భు తులుఴు గహ చీయౌ మెండె క్ోిభాటిడ్ లు గహ యౄతృొ ంది, ళెంటోర మిమర్ట శూహినం లో ఄతేక్కొతు
ఈంటాభ. ఇ దవ చిఴయ లో క్ైందరఔ తఴచం (nucleus wall) భందం ఔిబేణా షని గియౌల చిఴమి గహ ఔమిగి తృర తేంది.
క్ైందరక్హంవం (nucleolus) అక్హయం లో తగిీ ఄంతమహానం ఄఴుతేంది. క్ోిమోజోభులు ఔణ దరఴయం లో చలాల చద఼యు గహ
తేయౌమాడెత ఔతుశూ్ హభ.
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2. భధయషి దవ (బటా పేజ్):
ఇ దవ లో ఫై తృర లార్ట ళీండుల్ పెైఫర్టషఏయీడు క్ెైనటో క్ోర్ట తృహరంతం లో లగగిఔాతం చందడం భమిము క్ోిమోజోభులు భధయషి
పలఔం మీద ఄభయి ఫడడం జయుఖుతేంది.
రధభ దవ లో చలాల చద఼యు గహ ఈని క్ోిమోజోభులు భధయషి మైక రైు ఔద఼లుతాభ. ఇ దవ లో ఆది భుకయబైన
రక్మ
ూి . రతీ క్ోిమోజోభులో ళెంటోరమిమర్ట, భధయషి మైకఔు షభాంతయం గహ ఄభమి ఈండు, క్ోిమోజోమ్ లోతు ఫాసృఴులు
ధ఼రరహల రైు ఔు రహయంచి ఈంటాభ. ఔండ తృర ఖులు మెండె ధ఼రరహల రైు న఼ండు క్ోిమోజోమ్ లోతు ళెంటోర మిమర్ట
క్ెైనటోక్ోర్ట తృహరంతాతుక్ూ లగగిఔాతం చంది, ఔ ఔండ తృర ఖు అక్హయం మిఔయం ఏయీడెతేంది.
క్ోిమోజోభులోతు క్ెైనటో క్ోర్ట లఔు ఔండ తృర ఖులు లగగి ఔాతం చంది క్ోిమోజోభులతూి భధయ మైఖీమం ెై ఔ ఔిభ ధ్ా తి
లో ఄభమి ఈంటాభ. దీతుతు భధయషి దవ పలఔం (metaphase plate) లేదా భధయ మైఖీమ పలఔం (equatorial plate)
ఄంటాయు. ఔండ తృర ఖులు క్ోిమోజోభుల చలనం లో తృహలగీంటాభ. ఇ దవ లో క్ోిమోజోభు లు ఖమిశ్ శూహిభ లో షంగననం
(condensation) చంది, భధయ మైఖీమ పలఔం ెై ఄభయి ఫడు ఈండడం ఴలన క్హమియోటెైు ఔు ఇ దవ ఄన఼ఔలం గహ
ఈంటుందతు ఎన఼ిఔుంటాయు.
భధయషి దవ లోతు రతీ క్ోిమోజోభు లో మెండె క్ోిభాటిడ్ లు ఈంటాభ.
3. చలన దవ:( Anaphase)
ఇ దవ లో మెండె రధానాంఱహలు ఖుమి్ంచ ఴచ఼ిన఼
a)ళెంటోరమిమర్ట యడుతృర భ, మెండె క్ోిభాటిడ్ లు యడుతృర ఴడం
b)యడుతృర భన క్ోిభాటిడ్ లు లల క్ోిమోజోభులు ధ఼రరహల రైు ఔు చయౌంచడం
ఇ దవ లో ళెంటోరమిమర్ట యబజన టో తృహరయంబం ఄఴుతేంది. ఔండ తృర ఖులలోతు తృరర టీన్ లు, షంక్ోచం చందడం ఴలన క్ెైనటో
క్ోర్ట ెై తి్ డు ెమిగి ళెంటోరమిమర్ట మెండె షభ ఫాగహలు గహ యడుతృర తేంది. దీతు పయౌతం గహ క్ోిమోజోభు లోతు మెండె
క్ోిభాటిడ్ లు రహటి రహటి ళెంటోరమిమర్ట తో తృహటు రేయు డతాభ.క్ోిమోజోభులు ధ఼రరహల రైు ఔు చయౌశూహ్భ. ఔండ
తృర ఖుల ుల్ ఄండ్ ుష్ మాంతిరఔం దాఴమహ క్ోిమోజోభులు రహటి ధ఼రరహల రైుఔు భయలుతాభ. ఇ దవ లో ళెంటోర
మిమర్ట శూహినాతుి ఫటి్ క్ోిమోజోభులు V, L, I,J అక్హయం లో ఈంటాభ.
4. ఄంతిభ దవ : (telo phase)
ఇ దవ లో జమిగై భాయుీలు రధభ దవ లో చిఴమిలో జమిగై భాయుీలఔు ఴయతిమైఔం గహ ఈంటాభ. ధ఼రరహల ఴదద ఔు చేమిన
లలక్ోిమోజోభులు తృొ డఴుగహ , షనిగహ భామి, క్ోిమోజోభుల తుజ షఴయౄతృహతుి క్ోలోీతాభ. క్ెైనటో క్ోర్ట ఔు లగగి ఔాతం
చందిన తృర ఖులు ఄంతమహానం ఄఴుతాభ. క్ైందరఔ తఴచం భయలా ఏయీడెతేంది. క్ైందరక్హంవం రతయక్షం ఄఴుతేంది. దీతు
చిఴమి దవ లో క్ై భాతేర ఔణం లో మెండె షఴతంతర లల క్ైందరక్హలు ఄతేఴాదిా చంద఼తాభ.
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ఔణదరఴయ యబజన (cyto kinesis)
మెండె లల క్ైందరక్హలు ఏయీడడం టో ఔణ యబజన ఄంతం క్హఔుండా మెండె క్ైందరక్హల భధయ ఖల ఔణ దరఴయం ఔడా ఔణ దరఴయ
యబజన (cyto kinesis) దాఴమహ జమిగి భాతా ఔణం మెండె లల ఔణాలు గహ యడు తృర ఴడం తో ఔణ యబజన ూమి్ ఄఴుతేంది.

షభ యబజన తృహరభుకయత:
1) జీఴులలో ెయుఖుదల షభ యబజన ఴల నే జమిగి అ జీఴ ఔణం యొఔొ ఈమితల గన మిభాణం లేదా గన
మిభాణ తుశీతి్ తుమిదశ్ం గహ ఈంచ ఫడెతేంది.
2) షభ యబజన లో ఏయీడున లల ఔణాలు, రహటి తయౌల ఔణాలు భాదిమి గహనే ఈంటాభ. ఄంద఼ఴలన జన఼య షభఖిత
యక్షుంచ ఫడెతేంది.
3) ఏఔ ఔణ జీఴులోల రతేయతీతి్ , షభ యబజన దాఴమహ జయుఖుతేంది.
4) ముఔొలఔు గహమాలు భానడం, చడుతృర భన ఔణ జఞలాలు శూహినం లో క్కత్ ఔణాలు ఏయీడడం షభ యబజన ఴల నే
శూహధయం
5) ఱహఖీమ రతేయతీతి్ లో ఄంటుఔటే్ ధ్ా తి లో షభ యబజన ఈయోఖడెతేంది.
6) దేసం లోతు రతి ఔణం లోనఽ క్ోిమోజోభు ల షంకయ తుమిదశ్ం గహ ఈంచేటటు
ల చఽష఼్ంది.

4 క్షమఔయణ ఔణ యబజన: క్షమ ఔయణ యబజన

–I లేదా తేని యౄఔ యబజన భమిము క్షమఔయణ

యబజన-II , లేదా సో మియోటిక్ యబజన రక్మ
ూి
క్షమ ఔయణ యబజన (meiosis or reduction division):


ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ జయుుక్కనే జీఴులోల ఆది ఔొ రతేయతీతి్ ఔణాలోల జమిగి ఔ రతేయఔ బైన ఔణ యబజన



ఇ యబజన ల ైంగిఔ ఔణాలు, రతేయతీతి్ దవ ఔు చేమై షభమం లో జయుఖుతేంది.



అఖస్్ రైజ్ భన్(1887) ల ైంగిఔ ఔణాల క్షమఔయణ యబజన లో క్ోిమోజోభు లు భాతా ఔణం న఼ండు లల ఔణాలోలక్ూ
(షంయోఖ తెజఞలోలక్ూ) షగహతుక్ూ షఖం తగిీనటు
ల ఖుమి్ంచాడె .



క్షమఔయణ యబజన జయుుక్కనే ఔణాలన఼ మిమాళెైటల ు ఄంటాయు.



క్షమఔయణ యబజన అఴాత తెజఞలోల మహఖ క్ోఱహలోల తు మహఖ మైణు భాతేర ఔణం లేదా షఽక్షమ ళదా తెజ భాతా ఔణం
లో భమిము ఄండభు లోతు ఄండాత ఔణజఞలం న఼ండు యౄతృొ ందిన షఽ
ి ల ళదా తెజ భాతా ఔణం లో జయుఖుతేంది.



ఫరయో పెైటా , టెమిడర పెైటా ముఔొలలో ళదా తెజ భాతేర ఔణాలోలనఽ థాలోపెైటా ముఔొలలోతు షంముఔ్ తెజఞలోల
జయుఖుతేంది.



క్షమఔయణ యబజన లో మిమాళెైట్ లోతు క్ోిమోజోభులు ముదట క్షమ ఔయణ యబజన -1లో షగహతుక్ూ తగిీంచ ఫడు,
మెండఴ క్షమఔయణ యబజన లో షభ యబజన జయుు ఔుంటాభ.



ఇ లల ఔణాలు భాతేర ఔణం తో ఎటుఴంటి తృర యౌఔలు ఴుండఴు
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2n = 8
n=4
n=4 n=4 n=4 n=4

మిమాళస్ -1

n=4
miosis-2



షంముఔ్ తెజం (zygote) మెండె షంయోఖ తెజఞల షంయొం ఴలన ఏయీడెతేంది



దఴమళితిఔ జీఴులలో ఇ యధం గహ మెండె జటల క్ోిమోజోభులు ునయుదాానం (restoration)జయుఖుతేంది.



ుయుశ ళ్ ర జనక్హలఔు చందిన క్ై మిభాణం లోనఽ, క్ై యఔం గహ ఈండే క్ోిమోజోభులన఼ షభజఞతి
క్ోిమోజోభులు (homologus chromosomes) ఄంటాయు



దఴమళితిఔ జీఴులలో ఏదర ఔ దవ లో క్ోిమోజోభు లు షగహతుక్ూ తగిీంచ ఫడతాభ. లేతుచో రతి తయం లో జమిగై
పలదీఔయణ పయౌతం గహ రతి తమహతుక్ూ క్ోిమోజోభుల షంకయ మెటి్ంు ఄఴుత ఈంటుంది.



దీతు పయౌతం గహ ఄషంఖత ఫసృ ళితిక్హలు ఏయీడు జీఴులలో ఉఴించతు లక్షణాలు ఏయీడతాభ.

మిమాళస్ -1
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
క్ైందరఔ యబజన -1

ఔణ దరఴయ యబజన

రధభ దవ -1


leptotene



zygotene



pakitene



diplotene



diakinesis

భధయషి దవ -1
చలన దవ -1
ఄంతిభ దవ -1
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మిమాళస్ -2
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
క్ైందరఔ యబజన –II

ఔణ దరఴయ యబజన

రధభ దవ –II
భధయషి దవ –II
చలన దవ –II
ఄంతిభ దవ-II
మిమాళస్ –I లేదా తేని యౄఔ యబజన (ముదటి క్షమ ఔయణ యబజన)
1. రథభ దవ –I (prophase-I)
దీతులో జమిగై భాయుీ ఄతయంత తృహరధానయత ఴుంది. ఎఔుొఴ షభమం తీష఼ఔుంటుంది. ఆంద఼లో జమిగై క్ోిమోజోభులలో
భాయుీలు అధాయం చేష఼క్కతు ఐద఼ దవ లు గహ యబజించాయు.
A. ల ప్్ టీన్ (లేదా) ల ప్్ ఒ తూభా
ఇ దవ లో క్ైందరఔం రహయక్ోచం చంది, క్ోిమోజోభులు షనిగహ తృొ డఴు గహ చిఔుొలు చిఔుొలు గహ ఈంటాభ.
B. జెైగోటీన్ (లేదా) జెైగోతూభా
ఇ దవ లో షభ జఞతి క్ోిమోజోభులు జతలు గహ ఏయీడతాభ. దీతుతు ఫైఴల ంట్ ఄంటాయు. ఇ దవ లో క్ైందరక్హంవం ెదదది
క్హఴడం, ఔండ తృర ఖుల ఈతీతి్ ఖభతుంచ ఴచ఼ి
C. తృహక్ట టీన్ (లేదా) తృహక్ట తూభా లేదా జన఼య ున షంయోజన దవ (genetic recombination stage)
ఆది భుకయబైన దవ. ఇ దవ లో రతి క్ోిమోజోభు మెండె గహ చీలుతేంది. యతుతు క్ోిభాటిడల ె ఄంటాయు. రతి ఫైఴల ంట్
లోనఽ నాలుఖు క్ోిభాటిడల ె ఔతుశూ్ హభ. క్ై క్ోిమోజోభు ఔు చందిన క్ోిభాటిడలన఼ శూర దయ క్ోిభాటిడల ె (sister
chromatids) ఄతు, రేయు రేయు క్ోిమో జౌలఔు చందిన క్ోిభాటిడ్ లన఼ శూర దమైతయ క్ోిభాటిడ్ష (non sister chromaatids)
ఄతు ఄంటాయు. రఔొ రఔొ శూర దమైతయ క్ోిభాటిడల ె ఄఔొడ ఄఔొడా ఄతేఔుొంటాభ . ఇ ఄతేఔులన఼ ‘ఔమళేమటా’
ఄంటాయు. ఇ శూహినాలలో ఎండర నఽయక్ూలఏజ్ ఎంజెైమ్ చయయ ఴలన క్ోిభాటిడ్ లు భుఔొలు గహ యయుఖుతాభ. ళ్ ర, ుయుశ
జనఔులఔు చందిన శూర దమైతయ క్ోిభాటిడ్ భుఔొలు శూహిన భామిీడు చంది యమిగి ‘ల ైగైజ్’ ఎంజెైమ్ చయయ ఴలన
ఄతేఔుొంటాభ. ఇ దవ లోనే జన఼య భామిీడు చంద఼తేంది. పయౌతం గహ జన఼య ున: షంయోజక్హలు ఏయీడతాభ. దీతు
ఴలల క్కత్ జఞతేలు అయయభయంచి జీఴ మిణాభం షంబయష఼్ంది. ఇ దవ ఎఔుొఴ క్హలం జయుఖుతేంది.
D. డుతృల ర టీన్ (లేదా) డుతృల ర తూభా
షభ జఞతి క్ోిమోజోభుల భధయ యఔయశ ణ ఇ దవ లో అయంబం ఄఴుతేంది. ఫైఴల ంట్ లో తు మెండె క్ోిమోజోభులు యల ైనంత
దఽయం గహ చయౌంచి, ఔమాళేమటా దఖీ య భాతరబే ఔ దాతుక్కఔటి ఄతేక్కొతు ఈంటాభ. ఔమళేమటా లు ‘X’ అక్హయం లో
ఔతుశూ్ హభ. క్ోిమోజోభుల షంఖిసణం(condensation) జయఖడం ఖుమి్ంచ ఴచ఼ిన఼
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E. డమా క్ెైనళస్ :
ఫైఴల ంట్ లు తృొ టి్ గహ దళషమి గహ భామి క్ైందరఔం మిధి రైు చయౌశూహ్భ. ఄంతిభ ళిమగఔయణ ఇ దవ లో జయుఖుతేంది.
క్ైందరక్హంవం ఄంతమహానం ఄఴుతేంది. క్ైందరఔ తఴచం ఔమిగి తృర తేంది. ఫైఴల ంట్ క్ోిమోజోభులు ఔణ దరఴయం లోతుక్ూ యడెదల
ఄఴుతాభ.
2. భధయషి దవ –I (meta phase-I)
ఇ దవ లో ఴయతిమైఔ ధారహల న఼ంచి ఔండ మిఔయం ఏయీడడం ఔ రతేయఔత. ఫైఴల ంట్ క్ోిమోజోభులు భధయషి మైఖీమం
రైు చయౌంచి, ళెంటోర మిమయుల ధారహల రైు, ఫాసృఴులు భధయషి మైకఔు షభాంతయం గహ ఄభమి ఈంటాభ. ఔమాళేమటా
ఴదద క్ోిమోజోభులు ఄతేఔుొతు ఈంటాభ.
3. చలన దవ –I (Ana phase-I)
ఫైఴల ంట్ లోతు షభ జఞతీమ క్ోిమోజోభులు షభాన షంకయ లో యడుతృర భ ధారహల రైుఔు చయౌశూహ్భ. ళెంటోర మిమర్ట
యబజన జయుఖద఼. దీతునే క్ోిమోజోభుల క్షమ ఔయణం ఄంటాయు. ఄనగహ క్ోిమోశూర భులు ధారహల ెైు షగహతుక్ూ తగిీంచ
ఫడతాభ.
4. ఄంతిభ దవ- I (Telophase-I)
ధారహల రైుఔు చేయుఔుని క్ోిమోజోభులు తృొ టి్ అక్హయం న఼ండు తృొ డఴు గహ భాయుతాభ. క్ైందరఔ తఴచం, క్ైందరక్హంవం
భయల ఏయీడెతాభ. దీతు పయౌతం గహ క్ై భాతా ఔణం లో ఏఔ ళితిఔ క్ోిమోజోభులు మెండె షఴతంతర క్ైందరక్హలు
ఏయీడతాభ.
మిమాళస్ –II లేదా మెండఴ క్షమఔయణ యబజన లేదా సో మియోటిక్ యబజన
ఇ దవ లో ఏఔ ళితిఔ క్ోిమోజోభులు షభ యబజన జయుుక్కతు క్ై భాతా ఔణం లో నాలుఖు లల క్ైందర క్హలు
ఏయీడతాభ. క్ోిమోజోభులు ఄతుింటి లోనఽ షభానం గహ ఈంటాభ. ఄనగహ ఇ యబజన షభాన యబజన తో షభానం.
క్హతు ఆంద఼లో ఏఔ ళితిఔ షంయోఖ తెజఞలు ఏయీడెతాభ. ఆది భయలా నాలుఖు దవ లలో జయుఖుతేంది. ఄతుి దవలు
షభ యబజన లో భాదిమి గహ ఈంటుంది.
i)

రథభ దవ-II (prophase-II)
ఇ దవ చిఴమోల క్ైందరఔ తఴచం, క్ైందరక్హంవం ఄంతమహానం ఄఴుతాభ. క్ోిమోశూర భులు రహటి మదాయా అక్హయం లో
ఈండు, ళెంటోరమిమర్ట శూహినం లో లగగి ఔాతం చంది ఈంటాభ. ఔణ దరఴయం లో చలాల చద఼యు గహ డు ఈంటాభ.

ii)

భధయషి దవ –II ( Metaphase-II)
ఇ దవ లో ఔండ మిఔమహలు ఏయీడతాభ. క్హతు ఇ ఔండ మిఔమహలు భధయషి దవ

–I లో ఏయీడే ఔండ

మిఔమహతుక్ూ లంఫ క్ోణం లో ఏయీడెతాభ. క్ోిమోజోభులో భధయ మైఖీమ పలఔం మీదఔు చేయుఔుంటాభ.
[16]

Dr. T. Venkateswara rao, Dr. Y.Gurunadha rao, NRRAP(seed technology), Neliparthi, Vzm Dt,(DST-112)

iii)

చలన దవ –II (Anaphase-II)
ఇ దవ లో ళెంటోర మిమర్ట యబజన జమిగి లల క్ోిమోజోభులు ఏయీడతాభ. ఆయ షభాన షంకయ లో ఴయతిమైఔ
ధారహల ఔు చేయుఔుంటాభ.

iv)

ఄంతిభ దవ –II (Telophase-II)
ధారహల ఴదద ఔు చేమిన క్ోిమోజోభులు, షనిగహ , తృొ డఴు గహ భామి క్ోిభాటిన్ యౄం లోతుక్ూ భాయుతాభ.
క్ైందరక్హంవం, క్ైందరఔ తఴచం భయలా ఏయీడెతాభ. క్ై భాతా ఔణం లో నాలుఖు లల క్ైందరక్హలు
ఏయీడతాభ.

ఔణ దరఴయ యబజన: (cytokinesis)
క్షమ ఔయణ యబజనలో ముదట క్షమ ఔయణ యబజన జమిగిన రంటనే జయఖఴచ఼ి లేదా మెండఴ క్షమఔయణ యబజన జమిగిన
ఄనంతయం జయఖ ఴచ఼ి. ఔణ దరఴయ యబజన లో జమిగై భాయుీలు ఄతూి షభ యబజన ఔణ దరఴయ యబజన లో భాదిమి గహనే
ఈంటుంది
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5. క్షమఔయణ యబజన, ఴాక్ష రజననం లో దాతు తృహరభుకయత, షభ యబజన , క్షమ ఔయణ యబజన
ఫేదాలు-ముఖమ యఔలాీలు-జన఼యఴు- జన఼య లోఔస్-షభ ముఖమజ , యశభ ముఖమజ, దావయ
యౄం, జన఼య యౄం.
క్షమఔయణ యబజన తృహరభుకయత:


ఔ జఞతిలో తమహతుక్ూ తమహతుక్ూ క్ోిమోజోభులు ెయఖ ఔుండా ళియం గహ ఈంచటాతుక్ూ తోడీడెతేంది.



ఇ యబజన లో ‘తృహయఖతి’ జయఖటం ఴలన జన఼య ున: షంయోజక్హలు ఏయీడు షంతతి తో రైయధయం ఏయీడెతేంది
దీతు ఴలన జీఴులలో మిణాభాతుక్ూ దామి తీశూహ్భ.

షభ యబజన భమిము క్షమ ఔయణ యబజన ల భధయ ఫేదాలు
షభ యబజన

క్షమ ఔయణ యబజన

1. ఆది ఏఔ ళితిఔ, దఴమ ళితిఔ ఔణాలు మెండుంటి లోనఽ

1. ఆది దఴమళితిఔ ఔణాల లో భాతరబే జయుఖుతేంది.

జయుఖుతేంది.

2. ఆది రతేయతీతి్ ఔణాల లో భాతరబే జయుఖుతేంది

2. ఆది ఱహఖీమ ఔణాలలో జయుఖుతేంది

3. క్ైందరఔం మెండె శూహయుల యబజన జయుఖుతేంది

3. క్ైందరఔం క్ైశూహమి యబజన చంద఼తేంది

4. లల ఔణాలు భాతేర ఔణాల తృర యౌఔల ఔు తేనిం గహ

4. లల ఔణాలు రహటి భాతా ఔణాలన఼ తృర యౌ ఈంటాభ.

ఴుంటాభ

5. భాతా ఔణం న఼ండు మెండె లల ఔణాలు ఏయీడతాభ

5. భాతా ఔణం న఼ండు నాలుఖు లల ఔణాలు ఏయీడెతాభ

6. రథభ దవ షయళం గహ ఈంటుంది

6. రథభ దవ షంక్ూలశ్ం గహ ఈండు ఐద఼ ఈ దవ ల లో
ఈంటుంది.

7. క్ోిమోజోభుల జతలు ఏయీడతాభ

7. షభజఞతి క్ోిమోజోభులు జతలు గహ ఏయీడు ఫైఴల ంట్
లు గహ యౄతృొ ంద఼తాభ

8. ఔమళేమటా, తృహయఖతి జయుఖద఼

8. శూర దమైతయ క్ోిభాటిడల భధయ ఔమళేమటా, తృహయఖతి
జయుఖుతేంది.

9. లల క్ైందరఔం లో ఈండే క్ోిమోశూర భుల షంకయ లో

9. ఆంద఼లో క్ోిమోజోభుల షంకయ షగహతుక్ూ తగిీంచ

ఎటుఴంటి ఫేదం ఈండద఼

ఫడెతేంది

ముఖమ యఔలీం (Allelism)
జీఴులలో రతి లక్షణాతుక్ూ షంఫంధించినంత ఴయఔు మెండె దావయ యౄతృహలు ఈంటాభ. ఈదాసయణఔు ఫఠహతు లో తృొ టి్ తృొ డఴు
ముఔొలు, గగిఴ లేదా శికమహఖి ుశుహీలు. ఇ యధం గహ బండల్ ఄనే ఱహష్ ర రేత్ యష్ ాత బైన మిశూర శణలు ఫఠహతు ముఔొ ెై
చేళ ఏడె జంట దావయ యౄతృహలు ఖుమి్ంచడం జమిగింది. ఆటుఴంటి ముఖమ యఔలీ లక్షణాలు ముఔొల లోనఽ, జంతేఴుల
లోనఽ చాలా ఈంటాభ.
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బండల్ తన఼ మిశీయౌంచిన రతి లక్షణాతుక్ూ ఔ భూలఔం (element) ఈంటుందతు ఉఴించాడె. దీతునే జోఴేనషన్
(1903) జన఼యఴు ఄతు నాభఔయణం చేశూహడె. జంట లక్షణాలఔు క్హయణ బైన జన఼య యౄతృహలన఼ ముఖమ యఔలాీలు
(alleles) ఄంటాయు.
షభముఖమజం : ఏదైనా ఔ లక్షణం షఴచిం గహ ఈంటే ఄది షభముఖమజం(homozygous) ఄఴుతేంది. ఄంటే అ
లక్షణాతుక్ూ షంఫంధించిన మెండె జన఼య యఔలాీలు ఫఴియీతం గహ లేదా ఄంతయీ తం గహ ఈంటాభ.
ఈదా: షభ ముఖమజ తృొ డఴు ముఔొ జన఼య యౄం TT (capital T) గహనఽ
షభ ముఖమజ తృొ టి్ ముఔొ జన఼య యౄం t t (small t ) గహనఽ
షంఔయ ముఔొలలో జన఼య యౄం T t గహనఽ ఈంటుంది
యశభ ముఖమజం ఄనగహ యయధ దావయ యౄతృహలఔు క్హయణ బైన జన఼య యఔలాీలు ఈంటాభ.(alleles). ఇ దావయ యౄం ఏ
యఔలీ జన఼యఴు ఫఴియీతం గహ (dominant) ఴుంటుందర దాతుెై అధాయ డు ఈంటుంది.
ఫఠహతూ లో తృొ డఴు లక్షణం ఫఴియీతం గహ ఈండు( dominant) తృొ టి్ లక్షణం ఄంతయీ తం గహ ఈంటుంది.(recessive)

ఄషంూయో ఫఴియీతతఴం: (Incomplete dominance )
షంఔయ ముఔొల లోతు లక్షణం తయౌల దండెరల లక్షణం తో గహఔ భధయ యఔం గహ ఈంటుంది
ఈదా: మిమహతయౌస్ జలతృహ – Rr జన఼య యౄం లో ఖల ముఔొలలో ుశుహీలు ఎయుు గహ గహతు (R) లేదా తలుు గహ గహతు
(r) లేఔుండా ఖులాత ఴయో ం లో ఴుంటాభ.
ముఖమ యఔలీ జన఼యఴులు (allelic pair) షభ జఞత క్ోిమోజోభు ల మీద ఔ లోఔస్ ఴదద ఎద఼మెద఼యు గహ ఈంటాభ.
ముఖమ యఔలాీతుక్ూ క్హయణం ఴనయ యక్హలలో ఖల జన఼యఴు ఈతీమిఴయ్ న చందటం ఴలన రేమొఔ యఔలీ జన఼యఴు ఈతీతి్
ఄభందతు ఱహష్ రరేత్లు ఉఴిష్ ఼నాియు

ఫసృ ముఖమ యఔలాీలు: (multiple alleles)
బండల్ రయోగహలన఼ ఫటి్ రతి లక్షణాతుక్ూ మెండె యఔలాీలు ఈంటామతు తయౌళంది. (allelic genes). క్హతు క్కతుింటిలో
క్ై జన఼యఴు ఔు మెండె ఔంటె ఎఔుొఴ యఔలాీలు (alleles) ఈండఴచ఼ి. ఇ యఔలాీలు యయధ లక్షణాలఔు క్హయణం
ఄఴుతాభ. క్ై లోఔస్ ఴదద ఈని జన఼యఴు యయధ యక్హలు గహ ఈతీమిఴయ్ నం చందటం చేత ఇ మిళి తి
 ఏయీడెతేంది.
ఈదా: A ఄనే జన఼యఴు a, a’ , a’’ ఄనే యయధ యక్హలు గహ ఈతీమిఴయ్ నం చంది యయధ లక్షణాలఔు క్హయణం ఄఴుతేంది.

దావయ యౄం (phenotypic expression)
ముఔొల దావయ యౄం లో ఖల జన఼యఴులన఼ జన఼య యౄం ఄంటాయు.
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6. ఫఠహతూ లో బండల్ రయోగహలు, ఄధయమనం చేళన లక్షణాలు, బండల్ యజమాతుక్ూ క్హయణాలు:
గెిఖర్ట జఞన్ బండల్(1822-1884) అళ్ామా దేఱహతుక్ూ చందిన ఔ ేద మెైతే ఔుటుంఫం లో జతుమంచిన షనాయళ. అమన
తోట ఫటాణీ లో(ెైషమ్ షటెైఴం) 1856 -1864 భధయ క్హలం లో రయోగహలు చేళ ఄన఼ఴంశిఔత మాంతిరక్హతుి ఄధయమనం
చేశూహడె. ఇమన షంఔయణ పయౌతాలన఼ క్ై లక్షణం అధాయం గహ యఱలలలంచి జన఼య షఽతారలన఼ ముదటి శూహమిగహ రతితృహదించిన
ఱహష్ రరేత్. ఄన఼ఴంశిఔత న఼ ఱహష్ ర ఫదద ం గహ రయోగహలు జమి క్కతుి భూల షఽతారలన఼ యఴమించిన ఴయక్ూ్. ఫటాణి ముఔొలెై
జమిన ఱహష్ ర పయౌతాలన఼ 1865 లో శూహితుఔ ఱహష్ ర తిరఔ లో రచ఼మించాడె. క్హతు ఇ పయౌతాలన఼ ఄీటోల ఖుమి్ంు మహలేద఼.
34 షంఴతషమహల తమహఴత సౄయగో డీయరస్ , క్హర్టల క్హమెన్ష , ఎమిక్ రహన్ లెర్ట భాక్ ఄన఼ భుఖుీయు ఱహష్ రరేత్లు 1900
షంఴతషయం లో రేయు రేయు గహ జమిన మిఱోధన ల దాఴమహ ఔన఼గొని షఽతారలన఼ ధాయఔమించాయు బండల్ న఼ జన఼య ఱహష్ ర
త (Father of genetics) గహ ఖుమి్ంచాయు.

బండల్ యజమాతుక్ూ క్హయణాలు:
1. ఫటాణి ముఔొ ఄన఼ఴు గహ ఈంటుందతు ఎంచ఼క్ోఴడం
a) ఫటాణి జీయత చమితర తఔుొఴ క్హలం, ఎఔుొఴ తమహలు మిశీయౌంచ ఴచ఼ిన఼
b) షఴమహఖు ంట – య మహఖ షంయొం ఔడా ష఼లుఴు గహ జయు ఴచ఼ిన఼
c) మెండె యక్హల ఫటాణి షంయొం చేమగహ ఴచిిన షంతతి పలఴంతం గహ ఈండటం
d) షీశ్బైన లక్షణాలన఼ ఔయౌగిన ఏఔ రహమిశఔ ముఔొ క్హఴడం
2. ఖణిత ఱహష్ ర మగతాయ ఈతీతి్ ఄభన ఈతీతి్ ముఔొలన఼ రతి తయం లోనఽ పయౌతాలు తలుష఼క్ో ఖయౌగహడె
3. ముఔొల జంటల లోతు లక్షణాల భధయ ఴయతాయషం తుమిదశ్ం గహ ఈండడం
4. ముదటి జత తేని లక్షణాలఔు షంఫంధించిన ఄన఼ఴంశిఔత న఼ ఖూమిి ఄధయమనం చేళ మెండె జతల తేని
లక్షణాల ఄన఼ఴంశిఔత న఼ ఖూమిి తలుష఼క్ో ఖయౌగహడె.
5. ఄతన఼ ఎంఔ చేళన ఏడె జతల తేని లక్షణాలు షఴతంతరం గహ ంణీ ఄఴడం ఴలల ఄన఼ఴంశిఔ షఽతారలన఼
యౄతృొ ందించ ఖయౌగహడె. (ఄనగహ ఏడె లక్షణాలు ఏడె క్ోిమోజోభుల మీద ఈండడం ఴలల )
6. ఫటాణీ లో ఈని ఏడె లక్షణాలలో ఔటి ఫఴియీతం గహనఽ, మెండఴది ఄంతయీ తం గహనఽ ఈనాిభ.
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బండల్ ఎంచ఼ఔుని ఏడె లక్షణాలు, రహటి ఴయతిమైఔ లక్షణాలు :
ఫఴియీత లక్షణం

ఄంతయీ త లక్షణం

1. ముఔొ తృొ డఴు

తృొ డఴు ముఔొలు

తృొ టి్ ముఔొలు

2. గింజల యంఖు

తలుు

ఫూడుద యంఖు

3. గింజల అక్హయం

ఖుండర తు

భుడతలు డునయ

4. ఔఴం క్హతు పలభులు

అఔుచి

ష఼ు చి

5. ండున క్హమలు

ఈతబనయ

నొఔుొలు ఈనియ

6. తెజ దయాలు

ష఼ుయంఖు

అఔుచి

7. ుశుహీలు

గగిఴ ుశుహీలు

శికమహఖి ుశుహీలు

ముఔొ ఫాఖం

బండల్ రయోగహలు:
బండల్ ఫటాణీ ముఔొలలో యషీయ రైయధయం ఖల ముఔొల షంరదామాలన఼ ఖుమి్ంచాడె
ఈదా: తృొ డఴు / తృొ టి్ , తలుు/ఫూడుద యంఖు , ఖుండరతు/నొఔుొలు ఔయౌగిన గింజలు ముదలఖునయ
తృొ డఴు గహ ఈని ముఔొలతో తృహటు ముఔొలన఼ షంఔయణం జమినుడె ఏయీడున F

-1 యత్ నం దాఴమహ ఴచిిన

ముఔొలతూి తృొ డఴు గహనే ఈండేయ
F1 ముఔొలన఼ండు ళేఔమించిన యత్ నభున఼ భయళ తయం లో ెంచినుడె భూడె ఴంతేల తృొ డఴు ముఔొలు ఔ ఴంతే
తృొ టి్ ముఔొలు ఖుమి్ంచాడె. ఇ యధం గహ ఄతుి లక్షణాలన఼ మగక్షుంచి నుడె, ఇ యధబైన తుశీతి్ లో షంతతి మహఴడం
జమిగింది.

జన఼య అధితయ షఽతరం:
ఔ లక్షణభు నఔు షంఫంధించి యషీయ రైయధయం న఼ రదమివంచే మెండె ముఔొలన఼ షంఔయ యచి నుడె ఴచేి F1 తయం
(hybrid) ఔ ఖుణం భాతరబే రదమివంచ ఫడెతేంది. ఇ భాదిమి గహ ఴెైతరడ్ లో ఔనఫడే లక్షణాతుి ఫఴియీత లక్షణం ఄతు,
ఔనడఔుండా ఴుండే లక్షణాతుి ఄంతయీ త లక్షణం ఄతు బండల్ ేమొొనాిడె. ఇ యధం జీఴులలో రతి లక్షణం ఔడా
క్ైందరఔం లో ఈండు క్కతుి షఽక్షామతి షఽక్షమ బైన తుమహమణాల దాఴమహ తుమహామించ ఫడతామతు, రహటినే క్హయఔభులతు
రతితృహదించాడె. ఇ క్హయఔభులనే తద఼మి ఱహష్ రరేత్లు జన఼యఴులు ఄతు ేమొొనాియు
ముఔొలలో గహతు, జంతేఴులలో గహతు రతి లక్షణం ఔడా రతేయఔ జన఼యఴుల దాఴమహ తుమంతిరంచ ఫడతాభ. రతి జన఼యఴు
ఔు షంఫంధించిన మెండె క్ోిమోజోభులు శూహినం లో లేదా లోఔస్ (locus) ఴదద మెండె క్ై యఔభుల ైన జన఼యఴులు ఈంటే
దాతుతు షభమఖమజత ఄంటాయు
ఈదా: ఫటాణీ ముఔొ లో తృొ డఴు నఔు షంఫంధిచిన ముఖమ యఔలాీలు (alleles) TT క్ై లోఔస్ ఴదద ఈంటే దాతుతు షభ
ముఖమజత ఄంటాయు. లేదా షఴచిబైన తృొ టి్ ముఔొలు (tt) ఔడా షభముఖమజత ముఔొలు గహ ేమొొనాిడె . ఇ మెండె
ముఔొల భధయ షంఔయణం జమితృహడె. తృొ డఴు ముఔొ న఼ండు T ముఖమ యఔలీం ఖల షంయోఖ తెజఞలు, తృొ టి్ ముఔొల
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న఼ండు t ముఖమ యఔలీభు ఖల షంయోఖ తెజఞలు ఈతీతి్ ఄఴుతాభ. F1 తయం ఏయీడేటుీడె T allele ఖల షంయోఖ
తెజం, t allele ఖల షంయోఖ తెజం తో ఔయౌమడం ఴలన క్కత్ తయం లో (F1) జన఼య యౄం ‘Tt’ ఈంటుంది. క్హతు ఆయ
ఫాసయం గహ షఴచిబైన తృొ డఴు ముఔొ ఴల తృొ డెగహీ ఈంటాభ. దీతునే యశభ ముఖమజం ఄంటాయు. దీతు అధాయం గహ
బండల్ జన఼య అధితయ షఽతారతుి రతితృహదించాడె .
తృొ డఴు x తృొ టి్
షభముఖమజం

TT x tt

షంయోఖ తెజం

T | t

|
Tt

F1 తయం తృొ డఴు ముఔొలు

– యశభ ముఖమజం

(జన఼య అధితయం భూలం గహ ఄతూి తృొ డఴు ముఔొలే )
F1 – Tt షఴమహఖ షంయొం జమిగినుడె , తృొ డఴు లేదా తృొ టి్ లక్షణం ఖల యఔలాీలు షభాన షంకయ లో ళ్ ర భమిము
ుయుశ తెజ ఔణాల న఼ండు ఏయీడతాభ. ఄంద఼ఴలన F1 న఼ండు ఴచిిన F2 తయం లో తృొ డఴు / తృొ టి్ ముఔొలు 3 : 1
తుశీతి్ లో ఈంటాభ. దీతునే దావయ యౄ తుశీతి్ (phenotypic ratio) ఄంటాయు. క్హతు తృొ డఴు ముఔొలతూి క్ై జన఼యఴు
యౄం లో ఴుండఴు. జన఼య యౄ మగతాయ TT : Tt : tt

– 1: 2: 1 తుశీతి్ లో ఈంటాభ. దీతునే జన఼య యౄ తుశీతి్

(genetic ratio) ఄంటాయు.
T t X Tt
షంయోఖ తెజఞలు

T భమిము t

T భమిము t

ళ్ ర తెజఞలు
T

t

T

TT తృొ డఴు

Tt తృొ డఴు

t

Tt తృొ డఴు

tt తృొ టి్

దావయ యౄఔ తుశీతి్ : 3 : 1 (తృొ డఴు , తృొ టి్ )
జన఼య యౄఔ తుశీతి్ 1 : 2 : 1
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7.బండల్ జన఼యఱహష్ రం- రరేవ ెటి్న ళదద ాంతాలు- ఫఴియీత ళదా ాంతం(law of dominance),
ాదఔొయణ ళదా ాంతం (law of segregation), షఴతంతర ఴూయశృన ళదా ాంతం (law of independent
assortment)
1. ఫఴియీత ళదా ాంతభు ( Law of dominance):
F1 తయం లో గహతు, తయురహత తమహల లో గహతు క్ై లక్షణాతుక్ూ చందిన యఔలాీలు తేనిం గహ ఴుని ముఔొలన఼
(Tt) యశభ ముఖమజఞలు (heterozygous) ఄంటాయు. ఇ ముఔొలలో T (తృొ డఴు) ఫఴియీతం గహ ఴుండు t(తృొ టి్ )
ఄంతయీ తం గహ ఈండడం ఴలన యటి దావయ యౄం (phenotypic expression) తృొ డఴు గహ ఈంటుంది . దీతుతు ఫటి్
F1 తయం లో ఔ లక్షణాతుక్ూ మెండె క్హయక్హలు ఈనిీటిక్ట ఄంద఼లో ఔటే ఫఴియీతం గహ ఈంటుందతు బండల్
చతృహీడె. దీతుతు ఫఴియీత ళదా ాంతం (law of dominance) ఄంటాయు.

2. ాధఔొయణ ళదా ాంతం: (Law of segregation or Law of purity of gametes):
ఔ జీయలో ఔ లక్షణాతుక్ూ చందిన క్హయక్హలు మెండె ఈనాి, షంయోఖ తెజఞలు ఏయీడే టుీడె ఄయ యడుతృర తాభ.
ఄంటే ఔ షంయోఖ తెజం లో ఔ లక్షణాతుక్ూ చందిన ఫఴియీత క్హయఔమో, ఄంతయీ త క్హయఔమో ఏదర ఔటి
ఈంటుంది. గహతు, మెండఽ ఴుండఴు. ఈదాసయణ ఔు Tt జన఼య యౄం ఖల ముఔొల న఼ండు T లేదా t జన఼య
యఔలీభు ఖల షంయోఖ తెజఞలు ఏయీడతాభ. క్హఫటి్ షంయోఖ తెజఞలు షఴచిబైనయ గహ ఈంటాభ. (ెైన
ఆచిిన checker board). ఄంద఼ఴలన దీతునే ాధఔొయణ ళదా ాంతం (law of segregation) లేదా Law of
purity of gametes ఄంటాయు.
3. షఴతంతర ఴూయసన ళదా ాంతం : (Law of independent assortment of characters)
దిఴ షంఔయణ రయోగహలన఼ ఫటి్ బండల్ ఇ ళదా ాంతాతుి రతితృహదించాడె . దీతు రక్హయం ఔ జంట లో తు
లక్షణాలు (ఖుండరతు, భుడతలు) మెండఴ జంట లోతు లక్షణాలు (ష఼ు, అఔుచి) తో షంఫంధం లేఔుండా
ాధఔొయణ (assortment) చంద఼తాభ. ఄనగహ యయధ జంటల లక్షణాలఔు షంఫంధించిన యఔలాీలు (allele)
షఴతంతరం గహ ఈంటాభ.

8. బండల్ ఫటాతూ ముఔొల లో చేళన దిఴ షంఔయణ
షభముఖమజ ఖుండరతు, ష఼ు యత్ నాలు
RR YY
Rr

షభముఖమజ భుడతలు డున అఔు చియత్ నాలు

rr yy
x

ry
|
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|
F1

Rr Yy (ఖుండరతు, ష఼ు చితు గింజలు )
(F1 షఴమహఖ షంయొం చంది నుీడె )

షంయోఖ తెజఞలు (RY, Ry, ry భమిము ry)

F2 షంతతి

PUNNET CHECKER BOARD

RY
Ry

rY

ry

RY

Ry

rY

ry

RR YY

RR Yy

Rr YY

Rr Yy

ఖుండర తు, ష఼ు

ఖుండర తు , ష఼ు

ఖుండర తు, ష఼ు

ఖుండర తు, ష఼ు

RR Yy

RR yy

Rr Yy

Rr yy

ఖుండర తు , ష఼ు

ఖుండర తు, అఔుచి

ఖుండర తు, ష఼ు

ఖుండర తు, అఔుచి

Rr YY

Rr Yy

rr Yy

rr Yy

ఖుండర తు, ష఼ు

ఖుండర తు, ష఼ు

భుడతలుడున,

భుడతలు డున,

ష఼ు

ష఼ు

Rr Yy

Rr yy

rr Yy

rr yy

ఖుండర తు, ష఼ు

ఖుండర తు, అఔుచి

భుడతలు డున,

భుడతలుడున,

ష఼ు

అఔుఴచి

దావయ యౄతృహలు: (జన఼య యౄతృహలు)
ఖుండరతు , ష఼ు :9(RRYY, RRYy, RrYy, RrYy)
ఖుండరతు, అఔుచి :3(RRyy, Rryy)
భుడతలు, ష఼ు : 3(rrYY, rrYy)
భుడతలు :1(rryy)
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9. బండల్ జన఼య ఱహష్ రం – వి షంఔయణం, మగక్షా షంఔయణం

వి షంఔయణం (Back cross)
ముదట తయం లో ఏయీడున షంఔయ ముఔొన఼ (Tt), జనఔ తయభు న఼ తృర యౌన ఫఴియీత (TT) లేదా ఄంతయీ త లక్షణం (tt)ఖల
ముఔొతో షంఔయణం చేమడాతుి వి షంఔయణం (back cross) ఄంటాయు.

మగక్షా షంఔయణం: (Test cross)
షంఔయ ముఔొన఼ (T t) జనఔ తయం న఼ తృర యౌన ఄంతయీ త లక్షణం (tt) షఴచిం గహ ఖల ముఔొలో జమిే షంఔయణభు న఼
మగక్షా షంఔయణం (test cross) ఄంటాయు.

ఈదేదవయం:


దీతు ఴలల ముఔొలలో ఔ లక్షణాతుక్ూ షంఫంధించిన జన఼య యౄం షభ ముఖమజ ళితి లో ఈనిదర , యశభ
ముఖమజ ళితి లో ఈనిదర తలుష఼ క్ోఴచ఼ిన఼



ఇ యధం గహ మగక్షా షంఔయణం చేళే్ షంఔయ ముఔొల లో ఈని ఄంతయీ త లక్షణం తయురహత తయం లో ఫమట
డెతేంది.
యశభ ముఖమజ తృొ డఴు ముఔొ (Tt) x (t t) షభ ముఖమజ తృొ టి్ ముఔొ

షంయోఖ తెజఞలు T

t t

t
t

t

T

Tt

Tt

t

tt

tt

తృొ డఴు : తృొ టి్ = 1 : 1

దిఴ షంఔయ షంఔయణ ముఔొలలో వి షంఔయణం, మగక్షా షంఔయణం:
బండల్ రయోగహలలో F1 తయం ఔు చందిన దిఴ షంఔయ షంఔయణ ముఔొలలో మెండె లక్షణాలు ఫఴియీతం గహ ఈంటాభ.
ఈదా: ష఼ు, ఖుండరభు). క్హతు ఆది యశభ ముఖమజభు (YyRr). దీతుతు షభముఖమజ ళితిలో ష఼ు, ఖుండరతు గింజ
ఖల ముఔొలతో (YYRR) వి షంఔయణం (Back cross) చేళే్ ఴచేి షంతానం లో ఄతుి ముఔొల లోనఽ ష఼ు చి
(తెజ దయాలు) ఖుండర తు యత్ నాలు ఔయౌగి ఈంటాభ.
వి షంఔయణం (Back cross)
షభముఖమజ ష఼ు, ఖుండరతు గింజలు ఖల ముఔొలు x యశభ ముఖమజ ష఼ు, ఖుండరతు గింజలు ఖల ముఔొలు
YY RR

Yy Rr

(షంయోఖ తెజఞలు Y , R )

(YR, Yr, yR, yr)
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punnet checker board .
YR

YR

Yr

yR

yr

YY RR

YYRr

Yy RR

YyRr

షంతానం లో ఄతుిటిలో ష఼ు, ఖుండరతు గింజలే ఈంటాభ.
దిఴ షంఔయణ ముఔొన఼ (Yy Rr) జనఔ తయం న఼ తృర యౌన మెండె లక్షణాలు ఄంతయీ తం గహ ఈని ముఔొ తో(yy rr) మగక్షా
షంఔయణం (test cross) చేళే్ షంతానం లో నాలుఖు దావయ యౄతృహలు ఔనడతాభ. దీతుక్ూ క్హయణం Yy Rr జన఼య యౄం
ఖల షంఔయణ ముఔొ న఼ండు నాలుఖు యక్హల షంయోఖ తెజఞలు షభాన షంకయ లో ఏయీడటం. యటి జన఼య యౄం YR, Yr,
yR భమిము yr గహ ఈంటాభ. లక్షణాలు ఄంతయీ తం గహ ఈని ముఔొలో భాతరం క్ై యఔం జన఼యఴులు ఖల ఄనగహ yr
షంయోఖ తెజఞలు ఏయీడతాభ. ఇ మెండుంటి భధయ మగక్షా షంఔయణం (test cross) చేళేటుీడె ఴచేి షంతానం లో
నాలుఖు దావయ యౄతృహలు ఏయీడతాభ.
దిఴషంఔయణ ముఔొ యొఔొ ష఼ు, ఖుండర తు యత్ నాలు
Yy Rr

x

అఔుచి, భుడతలు డి గింజలు ఖలయ

yy rr

షంయోఖ తెజఞలు YR, Yr, yR, yr

yr

punnet checker board

yr

YR

Yr

yR

yr

Yy Rr

Yy rr

yy Rr

yy rr

ష఼ు,

ష఼ు,

అఔుచి,

అఔుచి,

ఖుండర ం

భుడతలు

ఖుండర ం

భుడెతలు

షంతానం లో నాలుఖు దావయ యౄతృహలు 1:1:1:1: ఏయీడతాభ.
ఇ మగక్షా షంఔయణం దాఴమహ ఫఴియీత దావయ యౄ లక్షణాలు ఖల ముఔొ యొఔొ జన఼య యౄం షభముఖమజమో, యశభ
ముఖమజమో తలుష఼క్ోఴచ఼ిన఼.
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10.ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ - ఄండం తుమహమణం, షఽ
ి ల ళదా తెజ జననం, ండ క్ోవ(ళ్ ర షంయోఖ తెజదం )

ఄతేఴాదిా, ండక్ోవ తుమహమణం:
ఄండం – తుమహమణం :
ఔఴచ ముత షఽ
ి ల ళదా తెజఞవమాలన఼ ఄండాలు ఄంటాయు. ఄండాలు ఏయీడడం ులీంచే ముఔొల (అఴాత తెజఞలు,
యఴాత తెజఞలు) యొఔొ ఔ భుకయ లక్షణం
ఄండాలు ఄండావమం లోతు ఄండ నాయష శూహినాలఔు ఄండ ఴాంతా లతో(funiculus) ఄతేక్కొతు ఈంటాభ. ఄండ దేసం,
ఄండ ఴాంతాతుక్ూ ఔలుఫడే శూహినాతుి యతే
్ చాయ (hilum) ఄంటాయు.
ఄండాలు ఄండాఔాతి లో ఈంది దఴమళితిఔ ఔణ జఞలాలతో తుండు ఈంటాభ. దీతులో తృర శఔ దామహాలు ఈంటాభ. ఇ ఔణ
జఞలాతుి ‘ఄండాంతః’ ఔణజఞలభు (nucellus) ఄంటాయు. ఇ ఔణ జఞలాతుి అఴమించి ఔటి లేదా మెండె ఔఴచాలు
ఈంటాభ. యటితు ‘ఄండఔఴచాలు’ (integuments) ఄంటాయు. ఇ ఄండ ఔఴచాల షంకయ న఼ ఫటి్ ఄండాలన఼ భూడె
యక్హలు గహ యబజించాయు.
a) ఔఴచ యఴిత ఄండాలు: (Ategmic ovules):

ఄండం లోతు ఄండాంతః ఔణ జఞలాతుి అఴమించిన ఔఴచాలు

ఈండఴు. ఈదా: లగమహంథస్, ఫలనోతౄర మహ
b) ఏఔ ఔఴచ ముత ఄండాలు : (Unitegmic or monotegmic ovules):

ఄండం లోతు ఄండాంతః ఔణజఞలాతుి

అఴమించి క్ై ఔఴచం ఈంటుంది. ఈదా: అష్ మైళ, శూొ లనేళ
c) దిఴ ఔఴచ ముత ఄండాలు: (Bi tegmic ovules): ఄండాలలో ఄండాంతః ఔణజఞలాతుి అఴమించి మెండె ఔఴచాలు
ఈంటాభ. ఈదా: ఏఔ దళ, దిఴ దళ తెజఞల లోతు తృహయౌ ెటాలే(polypetalae) ఔు చందిన ముఔొలలో ఈంటాభ.
ఄండ ఔఴచాలు, ఄండ ఴాంతం , ఄండాంతః ఔణజఞలం ఄండ ఠం ఴదద ఔలుశూహ్భ. ఇ తృహరంతాతుి ‘ఔలాజఞ’ (chalaza)
ఄంటాయు. ఄండాంతః ఔణ జఞలాతుి ూమి్గహ ఔీ రేమఔుండా క్కన ఫాఖం లో ఔ యంధారతుి ఏయీయుశూహ్భ. ఇ యంధారతుి
‘ఄండ దాఴయభు’ (micropyle) ఄంటాయు లేదా ూమహఴంత క్కన (anterior side) ఄంటాయు. ఄంద఼లో ఄండ దాఴయం ఈండే
తృహరంతాతుి ఄండ దాఴయు క్కన (micropylar end) ఄతు, ఔలాజఞ ఈండే తృహరంతాతుి ‘ఔలాజఞ క్కన’(chalaza end) లేదా
మహంత క్కన (posterior side) ఄతు ఄంటాయు.
రతి ఄండం ెదదది గహ ఈండే ండ క్ోవం లేదా ళ్ ర షంయోఖ తెజఞతుి అఴమించి ఈంటుంది.

ఄండాలు – యక్హలు:
అఴాత తెజఞలోల ఄనేఔ యక్హల ైన ఄండాలు ఴుంటాభ.
1. తుయఴఔి ఄండం: (orthotrophous ovule): ఆది తుటాయుగహ ఈండే ఄండం. ఇ యఔం లో ఄండ దాఴయం, ఔలాజఞ, ఄండ
ఴాంతం క్ై తులుఴు మైక ెై ఄభమి ఈంటాభ. ఈదా: తృహయౌ గోనం

[27]

Dr. T. Venkateswara rao, Dr. Y.Gurunadha rao, NRRAP(seed technology), Neliparthi, Vzm Dt,(DST-112)

2. ఴఔి ఄండం : (Anatrophous ovule): ఆది తల క్ూంి ద఼ల ైన ఄండభు. దీతులో ఄండం దేసం 180

0

క్ోణం లో

ఴంు తిమిగి ఈండడం ఴలన తల క్ూంి ద఼ల ై ఄండ దాఴయం ఄండ ఴాంతాతుక్ూ దఖీ యగహ ఴష఼్ంది. ఄండ ఴాంతం
క్హఔుండా ఄండ దాఴయం, ఔలాజఞలు క్ై షయళ మైక ెై ఄభమి ఈంటాభ. ఈదా: అష్ మైళ
3. ఄయా ఴఔి ఄండం: (Hemi anatrophous ovule) : ఇ యఔబైన ఄండం లో ఄండ ఴాంతాతుక్ూ ఄండ దేసం 90

0

లంఫ క్ోణం లో ఈంటుంది. ఈదా: మహనంఔుయలస్, రభుయలా
4. క్హంెైలో టోరస్ ఄండాలు: (Compylotrophous ovule) : ఇ యఔబైన ఄండం లో తొలుత ఄండ దేసం ఄండ
ఴాంతాతుక్ూ లంఫ క్ోణం లో ఈంటుంది. క్హతు ెయుఖుతేని క్కలది ఴంఔయ తిమిగి ఄండ దాఴయం ఄండ ఴాంతాలఔు
భధయ 90 0–1600 క్ోణం లో తిమిగి ఈంటుంది. ండ క్ోవం ఴంు గహ లేదా క్కదిద ఴంు గహ ఈంటుంది.
ఈదా: తౄహఫేళ, ఫారళక్ైళ ఔుటుంఫ ముఔొలు
5. ఴఔితభ ఄండం: (Amphitrophous ovule): ఇ యఔబైన ఄండం లో ఄండం క్హంెైలో టోరస్ ఄండం ఔనాి
ఎఔుొఴగహ ఈంటుంది. ండ క్ోవం ఖుయిు నాడా అక్హయం లో ఈంటుంది. ఄండ ఴాంతం, ఄండదాఴయం దఖీ యగహ
ఈంటాభ. 1600 క్ోణం లో ఴంు తిమిగి ఈంటుంది. ఈదా: అయౌళేమళ, ఫుయట బేళ ఔుటుంఫ ముఔొలు
6. షమిషనోటరోతృహస్ ఄండం: (circinotrophous ovule):

దీతులో ఄండ ఴాంతం చాలా తృొ డఴు గహ ఈండు, ఄండ

దేశృతుి చ఼టృ
్ ఖడుమాయ ళ్రంఖు లాగహ చ఼టు్క్కతు ఈంటుంది. ఄండ దేసం 360

0

క్ోణం లో తియుఖుతేంది.

ఈదా: తుశ మా , ల ంఫాగో

షఽ
ి ల ళదా తెజ జననం, ండ క్ోవం ఄతేఴాదిా (ళ్ ర షంయోఖ తెజదం)


ఄండం మిఔఴ దవ లో ఔటి లేదా ఄంతఔనాి ఎఔుొఴ ఄండాంతః ఔణ జఞలం లోతు ఔణాలు యఫేదనం
చంద఼తాభ. ఆయ రథభ తెజఞంఔుయ ఔణాలు గహ యౄతృొ ంద఼తాభ.



దఴమళితిఔ రథభ తెజఞంఔుయ ఔణం మిరేల్ త
 (periclinal)యబజన చంది, రలులఔు ఔ ఔుడయ ఔణాతుి
లోలఔు ఔ ళదా తెజ జనఔ ఔణాతుి ఏయీయుష఼్ంది (sporogenous cell).



ఇ ళదా తెజ జనఔ ఔణం ‘షఽ
ి ల ళదా తెజ భాతా ఔణం’(megaspore mother cell) గహ ఄతేఴాదిా చంద఼తేంది.



ఇ దఴమ ళితిఔ షఽ
ి ల ళదా తెజ భాతా ఔణం క్షమ ఔయణ యబజన చంది నాలుఖు ఏఔ ళితిఔ షఽ
ి ల ళదా తెజఞలన఼
(megaspores) ఏయీయుష఼్ంది. దీతునే ‘షఽ
ి ల ళదా తెజ జననం’ ఄంటాయు (mega sporogenesis)



షఽ
ి ల ళదా తెజ ఔణం న఼ండు ఏయీడున నాలుఖు షఽ
ి ల ళదా తెజఞలు తులుఴు గహ ఄభమిఔ తృొ ంది ఈంటాభ.



యటిలో ఄండం దాఴయం రైు ఖల భూడె షఽ
ి ల ళదా తెజఞలు క్షీణించి, ఔలాజఞ రైు ఖల నాలీ ఴ షఽ
ి ల ళదా తెజం
క్ూమ
ి ాఴంతబైన షఽ
ి ల ళదా తెజం గహ (functional megaspore) తు చేష్ ఼ంది.



ఇ క్ూమ
ి ాఴంతబైన షఽ
ి ల ళదా తెజం, ళ్ ర షంయోఖ తెజదం ఄతేఴాదిా (developmemnt of female gameto
phyte) లేదా ండ క్ోఱహతేఴాదిా (development of embryo sac) క్ూ భాతేర ఔణం గహ తు చేష్ ఼ంది.
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ఇ షఽ
ి ల ళదా తెజం లోతు క్ైందరఔం తృహరథమిఔం గహ ళేఴచి గహ యబజన జయుు క్కతు మెండె క్ైందరక్హలన఼ ఈతీతి్
చేష్ ఼ంది.



ఆంద఼లో ఔటి ఔలాజఞ రైు చయౌంచి ఔలాజఞ క్ైందరఔం గహ ఴయఴసమిష్ ఼ంది.



మెండఴది ఄండ దాఴమహ క్ైందరఔం గహ ఴయఴసమించి ఄండ దాఴయం రైు చయౌష఼్ంది.



ఇ మెండె క్ైందరక్హలు మెండఴ శూహమి ళేఴచాి క్ైందరఔ యబజన జయుుక్కతు, రతి ధాఴం ఴదద క్కొఔొ జత క్ైందరక్హలు
ఏయీడతాభ.



భయలా భూడఴ శూహమి ళేఴచి క్ైందరఔ యబజన జయుుక్కతు, క్కొఔొ క్ైందరఔం మెండె గహ యబజన చంది రతి దాఴం
ఴదద నాలుగైళ క్ైందరక్హలు చొుీన, ముత్ ం ఎతుమిది క్ైందరక్హలు ఇ క్ూమ
ి ాఴంతబైన షఽ
ి ల ళదా తెజం లోలే
ఏయీడతాభ.



ఇ 8 క్ైందరక్హల దవ లో దీతుతు ండ క్ోవం (embryo sac) లేదా ళ్ ర షంయోఖ తెజదం (female gametophyte)
ఄంటాయు.



ండ క్ోవం లో ఄండ దాఴయం రైున ఈని నాలుఖు క్ైందరక్హలలో ఔ దాతుతు ‘ఉయావ ధ఼రఴ క్ైందరఔం’(upper polar
nucleus) ఄతు, ఄలాగై ఔలాజఞ రైు ఈని నాలుఖు క్ైందరక్హలలో ఔ దాతుతు ‘ఄథర ధాఴ క్ైందరఔం’(lower polar
nucleus) ఄతు ఄంటాయు.



ఉయావ భమిము ఄథర ధాఴ క్ైందరక్హలు ండ క్ోవం భధయ లోతుక్ూ చయౌంచి మెండఽ షంయోఖం చంది దఴమళితిఔ
‘దిఴతీమ క్ైందరక్హతుి’(secondary nucleus) ఏయీయుశూహ్భ. ఆది క్ైందర ఔణం (central cell)



ధారహల ఴదద ఆుీడె భూడేళ క్ైందరక్హలు ఈంటాభ. యటి చ఼టృ
్ ఔఴచాలు ఏయీడతాభ.



ఄండ దాఴయం ఴదద ఈని భూడె ఔణాలన఼ ‘ళ్ ర తెజ మిఔయం’(egg apparatus) ఄతు, ఔలాజఞ రైు ఈని రహటితు
‘రతితృహద ఔణాలు’ (antipodals) గహ భాయుీ చంద఼తాభ.



ఇ యధం గహ ఏయీడున , ఎతుమిది క్ైందరక్హల,

ఔణాల ండ క్ోఱహతుి ‘ళ్ ర షంయోఖ తెజదం’(female

gametophyte) ఄంటాయు.

ండ క్ోవ తుమహమణం : (Structure of embryo sac)
అఴాత తెజఞలలో ళ్ ర షంయోఖ తెజదాతుి ‘ండ క్ోవం’ ఄంటాయు. ండ క్ోవం లో భూడె ఫాగహలు ఈంటాభ.
1. ళ్ ర తెజ ఔణ మిఔయం (egg apparatus)
2. రతి తృహద ఔణాలు (antipodals)
3. క్ైందర ఔణం (central cell)
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1. ళ్ ర తెజ మిఔయం:
ఄండ దాఴయం క్కనలో ఈండే భూడె క్ైందరక్హలు భాయుీ చందడం ఴలన యౄతృొ ంద఼తేంది.
ఇ భూడె ఔణాలలో భధయ న఼ని ెదద ఔణం ‘ళ్ ర తెజ ఔణం’. దీతులో క్ైందరఔం ెదదది గహ ఈంటుంది. దీతుక్ూ
ఆయురైులా ఴుండే మెండె ఔణాలన఼ ‘షశృమ ఔణాలు’(synergids) ఄంటాయు. ఆయ ఄండాంతః ఔణజఞలభు న఼ండు
‘పయౌతౄహయం’ మిఔమహల దాఴమహ అశృయ దామహాలన఼ ఱోలంచి ండ క్ోఱహతుక్ూ యరహణా చేష్ ఼ంది.
ండ క్ోవం ట ఫాఖం లో ఔలాజఞ రైున ఄభమి ఈండే భూడె రతి తృహదఔ ఔణాలు (antipodals) ళ్ ర తెజ ఔణ
మిఔయం లో తు ఔణాల ఔంటే చినియ గహ ఈంటాభ. పలదీఔయణ ఔు భుంద఼ గహతు, తమహఴత గహతు నశిశూహ్భ.
క్ైందరఔణం ండ క్ోవం భధయ లో ఈండే ెదద ఔణం. ఇ ఔణం భధయలో మెండె ఏఔ ళితిఔ ధాఴ క్ైందారలు (polar
nuclei) ఈంటాభ. యటి ఔలభఔ ఴలన దఴమళితిఔ క్ైందరం ఏయీడెతేంది. దీతునే ‘దిఴతీమ
క్ైందరఔం’(secondary nuclei) ఄంటాయు. ఇ ఔలభఔ ండ క్ోవం లోతుక్ూ మహఖ నాళం రరేశించే భుంద఼ గహతు
తమహఴత గహతు జయుఖ ఴచ఼ి

11. ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ : షఽక్షమ

ళదా తెజ జననం - మహఖ మైణుఴు తుమహమణం-ుయుశ షంయోఖ

తెజదం – ఄతేఴాదిా

మహఖ క్ోవం: తుమహమణం


ుయుశ షంయోఖ తెజఞల నేయీమిచే మహఖ మైణుఴులు మహఖ క్ోవం లో ఏయీడతాభ.



రతి మహఖ క్ోవ తబమ తులుఴు గహ ఄభయి ఫడు ఈని మెండె ుతృొ ీడు ఖద఼లు లేదా ుతృొ ీడు షంచ఼లు ఔయౌగి
ఈంటుంది. రతి ుతృొ ీడు ఖది ఔ షఽక్షమ ళదా తెజఞవమం గహ ఴయఴసమిష్ ఼ంది. మెండె తబమలు ఔయౌగిన మహఖ క్ోవం
లో నాలుఖు ుతృొ ీడు ఖద఼లు ఈంటాభ.



ఔఴ దవ లో రతి మహఖ క్ోవం లోనఽ ళదా తెజ జనఔ ఔణ జఞలాతుి అఴమించి మహఖ క్ోవు గోడ (anther wall)
ఈంటుంది.



మహఖ క్ోవ ు గోడలో ఫాసయ చయమం, ఎండర థీళమం , భధయ ఴయుషలు టెటం ఄనే ఫాగహలు ఈంటాభ.



ఫాసయ చయమం (epidermis) ఏఔ ఔణ భందం లో ఈండే తృొ య, యక్షణ లో తోడీడెతేంది.



ుతృొ ీడు ఖద఼ల ఔు ఆయురైులా ఴుని ఫాసయ చయమ ఔణాలు ెదదయ గహ , లుచతు గోడల తో ఈంటాభ. యటితు
‘శూర్ మిమం’ ఄంటాయు . శూర్ మిమం ళదా తెజ భాతా ఔణాలు క్షమఔయణ యబజన జమిగై షభమాతుక్ూ నశించి
తృర తేంది.



ఫాసయ చయమం క్ూంి ద ఴుని తృొ యన఼ ఎండర థీళమం (endothesium) ఄంటాయు. దీతులో ఔణాలు రహయశూహయా ం గహ శూహగి
ళెలుయలోజ్ తో తుమిమతబైన తంతే ముత భందాలన఼ (fibrous thickening) ఏయీయచ఼ ఔుంటాభ. మహఖ
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క్ోఱహలు ఖల టాతుక్ూ ళదాం గహ ఴునిుడె , ఎండర థీళమం ఖమిశ్ం గహ శూహఖుతేంది. ఇ ఔణాలు తూటితు క్ోలోీభ,
ఔుంచించ఼ ఔుతు , ుతృొ ీడు ఖద఼లు ఖల టాతుక్ూ షసఔమిశూ్ హభ.


ఎండర థీళమం లోల ఔటి న఼ంచి ఐద఼ ఴయుషలు ఴయఔు భధయ ఴయుషలు ఈంటాభ.



భధయ ఴయుషలఔు లోల ఈండే తృొ యన఼ ‘టెటం’ ఄంటాయు. ఆది మహఖ క్ోవం లోతు అకమి తృొ య. ‘టెటం’ ఔ
యఔబైన తృర శణ ఔణ జఞలం . దీతు దాఴమహ షఽక్షమ ళదా తెజ జనఔ ఔణ జఞలాతుక్ూ తృర శక్హలు షయపమహ
ఄఴుతాభ.మహఖ క్ోవం గిలే షభమాతుక్ూ ‘టెటం’ ఔడా నశించి తృర తేంది.

ళదా తెజ జనఔ ఔణ జఞలం:
మహఖ క్ోవ ఔుడాయతుక్ూ లోయౌ రైున ఖల ఔణ జఞలాతుి ళదా తెజ జనఔ ఔణ జఞలం ఄంటాయు. ఆది దఴమ ళితిఔం గహ
ఈంటుంది. ఆంద఼లో ఔణాలు షభ యబజన దాఴమహ షఽక్షమ ళదా తెజ భాతా ఔణాలన఼ ఏయీయుశూహ్భ.
రతి షఽక్షమ ళదా తెజ భాతేర ఔణం (micro spore mother cell) దఴమ ళితిఔ(diploid) గహ ఈండు క్షమ ఔయణ యబజన
జమిగి నాలుఖు ఏఔ ళితిఔ ళదా తెజఞలన఼ (microspores) ఏయీయుష఼్ంది. దీతునే షఽక్షమ ళదా తెజ జనఔం ఄంటాయు.
ఇ ఏఔ ళితిఔ (n) షఽక్షమ ళదా తెజఞలు చతేయశూహరలు గహ (tetrads) ఏయీడెతాభ. ఇ షఽక్షమ ళదా తెజఞలు భుదిమిన
తయురహత చతేయశూహరల న఼ంచి యడుతృర భ మహఖ మైణుఴులు (pollen grain) ఏయీడెతాభ.

మహఖ మైణు తుమహమణం:


మహఖ మైణుఴులు ఏఔ ళితిక్హలు. ఔ క్ైందరఔం ఈంటుంది. ఆయ ఖుండరం గహ లేదా ఄండాక్హయం గహ మెండె తృొ యలు ఔయౌగి
ఈంటుంది. ఫమట తృొ యన఼ ఫాసయ ళదా తెజ ఔఴచం (exine of exosporium) ఄతు, లోయౌ తృొ యన఼ ఄంతయ ళదా
తెజ ఔఴచం (intine of endosporium) ఄతు ఄంటాయు.



ఫాసయ ళదా తెజ ఔఴచం లో ఄఔొడఔొడ లుచతు తెజ యంధారలు ఈంటాభ.(germ pores) , లోయౌ తృొ య లుచగహ
ఈంటుంది.



మహఖ మైణుఴులలో చిఔొతు ఔణ దరఴయం, భధయలో ఔ క్ైందరఔం ఈంటుంది.

ుయుశ షంయోఖ తెజదం – ఄతేఴాదిా (development of male gametophyte)


మహఖ మైణుఴు (pollen grain) ుయుశ షంయోఖ తెజదాతుక్ూ రధభ ఔణం. ఆది మిరేల్ త
 యబజన (periclinal
division) దాఴమహ మెండె ఄషభాన ఔణాలు ఏయీడతాభ. ెదద ఔణాతుి ‘ఱహఖీమ ఔణం’ (vegetative cell) లేదా
నాయక్హ ఔణం (tube nucleus) ఄతు, చిని ఔణాతుి ‘ఈతాీదఔ ఔణం’ (generative nucleus) ఄతు ఄంటాయు.



ఇ మెండె ఔణాల దవ లో మహఖ క్ోవం గియౌ మహఖ మైణుఴులు ఫమటఔు రదజలల ఫడతాభ. ఆయ క్టలాగహితుి చేమిన
రంటనే ములక్ెత్ ేతాభ.



క్టలాఖిం(style)లో షరయంచే క్కతుి యశూహల ఴలన మహఖ మైణుఴు ములక్ెతి్ మహఖ నాళం (pollen
tube)ఏయీడెతేంది.
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ఇ మహఖ నాళం ఄంతయ ళదా తెజ ఔఴచం(intine) తెజ యంధరం దాఴమహ యౄతృొ ంద఼తేంది. ఔ మహఖ మైణుఴు ఔు ఔ
మహఖ నాళం ఏయీడెతేంది. యటితు ఏఔ నాళముత మహఖ మైణుఴులతు, ఔటి ఔంటె ఎఔుొఴ మహఖ నాయాలు ఖల
రహటితు ‘ఫసృనాళముత’ మహఖ మైణుఴులు ఄంటాయు. ఈదా:భాలేఴళ (ఏఔనాళముత), ఔుఔుమిబటేళ (ఫసృ
నాళముత)



మహఖ మైణుఴు లో ఈండే ఱహఖీమ క్ైందరఔం, ఈతాీదఔ ఔణం మహఖ నాళం లోతుక్ూ రరేశిష఼్ంది. నాళం ూమి్గహ
ెమిగైఴయఔు ఱహఖీమ క్ైందరఔం నాళం క్కన లోనే ఈంటుంది. దాతు రన఼ఔ ‘ఈతాీదఔ ఔణం’ ఴుంటుంది. నాళం లో
క్కతుి భాయుీలు ఴచ఼ి ఈతాీదఔ ఔణం మహఖ నాళం క్కనఔు దఖీ య గహ చేయుఔుంటుంది.



ఈతాీదఔ ఔణం లో షభ యబజన జమిగి మెండె ఔణాలు గహ ఏయీడెతాభ. ఆయ ుయుశ తెజ ఔణాలు గహ (sperm
cells) యౄతృొ ంది ‘ుయుశ షంయోఖ తెజఞలు’(male gamates) గహ రఴమి్శూ్ హభ.



ఇ దవ లో మహఖ నాళం లో ఔ ఱహఖీమ క్ైందరఔం, మెండె ుయుశ షంయోఖ తెజఞలు ఈంటాభ.



మహఖ నాళం క్టలం ఖుండా రమాణించి ఄండం ఴదద ఔు చేయుఔుంటుంది.

12.మహఖ షంయొం-దా తేలు, షఴమహఖ షంయొం, య మహఖ షంయొం భమిము షఴమహఖ, య
మహఖ షంమహొలు ళదిాంచే దా తేలు-య మహఖ షంమహొతుక్ూ షసక్హయులు
మహఖ షంయొం:
మహఖ మైణుఴులు క్ైషమహల న఼ండు క్టలాగహితుి చేయడాతుి ‘మహఖ షంయొం’ ఄంటాయు. ులీంచే ముఔొలలో పలదీఔయణం
జయుఖుటఔు భుంద఼ తీతుషమిగహ మహఖ షంయొం జయగహయౌ.


యఴాత తెజఞలలో(gymnosperm) ఄందం ఫాసయం గహ ఈంటుంది. క్టలం, క్టలాఖిం లోశూ్ హభ. ఄంద఼ఴలన మహఖ
మైణుఴులు షమహషమి ఄండ దాఴయం మీద డతాభ. దీతునే రతయక్ష మహఖ షంయొం(direct pollination)
ఄంటాయు.



క్హతు అఴాత తెజఞలలో(angiosperm) మహఖ మైణుఴులు క్టలాఖిం ెై ఫడతాభ. దీతునే మోక్ష
మహఖషంయొం(inderect pollination) ఄంటాయు.

అఴాత తెజఞలలో మహఖ షంయొం మెండె యధాలు గహ జయుు ఔుంటుంది.
1. అతమ (షఴమహఖ)మహఖ షంయొం (self pollination)(autogamy)అటోఖమీ :
ఔ ుశీం లోతు మహఖ క్ోవం న఼ండు రదజలల ఫడున మహఖ మైణుఴులు ఄదే ుశీం లోతు క్టలాగహితుి చేయటాతుి అతమ
మహఖ షంయొం ఄంటాయు. ఆది దిఴయౌంఖ ుశుహీలలో భాతరబే జయుఖుతేంది. అతమ మహఖ షంయొం మెండె యధాలు గహ
జయఖ డాతుక్ూ ఄఴక్హవం ఈంది.
i)

షంఴాత షంయోఖం లేదా క్టలశూ్ ర ఖమి : ఆంద఼లో ుశుహీలు దిఴయౌంఖక్హలు. ుశుహీలు తయచ఼క్ోఔుండానే షఴమహఖ
షంయొం జయుఖుతేంది. ఈదా: క్కభమల ైనా ఫంగహల తుషస్, ష఼ఫులేమిమా అక్హఴటిక్హ
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ii)

యఴాత షంయోఖం: ఇ ుశుహీలలో ుశీం యఔళంచిన తయురహత మహఖ షంయొం జయుఖుతేంది. యటిలో అతమ
మహఖ షంయొం క్హతు, య మహఖ షంయొం గహతు జయుఖ ఴచ఼ిన఼.

షఴ మహఖ షంయొం న఼ తృరర తషఴించే దా తేలు:
i)

ఏఔ క్హల ఔఴత (Homogamy):

ఇ ముఔొలోల ఖల దిఴయౌంఖ ుశుహీలలో షఴమహఖ షంయొం జయుు

క్ోఴడాతుక్ూ ఄన఼ఴు గహ ఈంటాభ. ఇ ుశుహీలలో క్ైషమహలు, క్ైశూహమి ఔఴ ళితి క్ూ మహఴడం ఴలన తీతు
షమిగహ షఴమహఖషంయొం జయుఖుతేంది. ఈదా: క్హలాద
ii)

బదరతా మాంతిరఔం (safety mechanism) దిఴయౌంఖ ుశుహీలలో ఏదర ఔ క్హయణం చేత య మహఖ షంయొం
జమిగినుడె ఄది షఴమహఖ షంయొం నఔు దామి తీష఼్ంది. దీతునే బదరతా మాంతిరఔం ఄంటాయు. ఈదా: అష్ మైళ
ఔుటుంఫం లో య మహఖ షంయొం జయుఖునుడె క్టలాగహిలు తబమలు క్ూంి దఔు ఴంగి, ఄదే ుశీం లోతు
మహఖ మైణుఴులన఼ ళఴఔమించి షఴమహఖ షంయొం న఼ జయుు క్కంటాభ. ఈదా: ఴీయౌమంతస్

iii)

షంఴాత షంయోఖం: ఎీటిక్ట యఔళంచతు ుశుహీలన఼ షంఴాత షంయోఖ ుశుహీలు (cleistogamous
flowers) ఄంటాయు. ఆటుఴంటి షంఴాత ుశుహీలలో జమిగై మహఖ షంయొం న఼ ‚షంఴాత షంయోఖం‛
ఄంటాయు. ఈదా: క్కభమల ైనా ఫంగహల తుషస్, ష఼ఫులేమిమా అక్హఴటిక్హ

iv)

ఄషంూయో తేని క్హల ఔఴత: (incomplete dichogamy):

క్కతుి దిఴయౌంఖ ుశుహీలలో ుంఫాఖ

రధమోతీతి్ ఈంటుంది. శూహధాయణం గహ యటిలో య మహఖ షంయొం జయుఖుతేంది. క్హతు క్ైషమహలు ఄండక్ోవం
ఔనాి భుందే ఔఴత ఔు ఴచిిన ఄండక్ోవం ఔఴ ళితి క్ూ చేమైటీటిక్ూ క్ైషమహల న఼ండు చిఴమి దవ లో
యడెదల ైన మహఖ మైణుఴుల షఴమహఖ షంయొం నఔు తోడీడెతాభ.
v)

ుశీ ఫాగహల చలనం: (movement of floral parts): షంముఔ్, అఔయశ ణ తారలు భుడెచ఼క్కతు ఈండడం
చేత మహఖ క్ోఱహలు క్టలాగహితుి తాక్ూ షఴ మహఖ షంయొం జయుు క్ోఴచ఼ిన఼.

య మహఖ షంయొం: (Cross pollination): ఄలోలఖమీ (Allogamy): ఇ యక్హలోల ఔ ుశీం క్ైషమహల న఼ండు యడెదల ైన
మహఖ మైణుఴులు, ఄదే జఞతిక్ూ చందిన రేమొఔ ుశీం క్టలాగహితుి చేయటాతుి య మహఖ షంయొం ఄంటాయు.
ఆది మెండె యక్హలు:
1. ఏఔ ఴాక్ష య మహఖ షంయొం: (గెైటనో ఖమీ) : ఆంద఼లో మహఖ షంయొం క్ై ముఔొ ెై ఈని మెండె ుశుహీల
భధయ జయుఖుతేంది. మెండె ుశుహీలు క్ై ముఔొలు చందినయ ఔన఼ఔ జన఼య మగతాయ ఆది షఴ మహఖ షంయొం నఔు
షభానం. దీతుతు ఏఔ ఴాక్ష మహఖ షంయొం ఄంటాయు.
2. తేని ఴాక్ష య మహఖ షంయొం: (జీనోఖమీ): ఆంద఼లో మహఖ షంయొం క్ై జఞతిక్ూ చందిన రేయు రేయు ముఔొలోల
ఖల ుశుహీల భధయ జయుఖుతేంది. ఆది జన఼య మగతాయ తుజబైన య మహఖ షంయొం.

య మహఖ షంయొం ఴలన ఈయోగహలు:
డామిఴన్ తన మిఱోధనలోల షఴ మహఖ షంయొం ఔంటే య మహఖ షంయొం ఎఔుొఴ ఈయోఖం ఄతు షఽచించడం జమిగింది.
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య మహఖ షంయొం ఴలన యత్ నాలు ఎఔుొఴ షంకయలో ఏయీడతాభ. ఏయీడున యత్ నాలు అక్హయం లో ెదదయ గహ, ఫయుఴు
గహ ఈంది, ములక్ెత్ డాతుక్ూ ఎఔుొఴ శూహభయద యం ఔయౌగి భంచి పలశూహమం న఼ ఆఴఴ ఖలుీతాభ.
య మహఖ షంయొు ముఔొలలో ఎఔుొఴగహ ునః షంయోజక్హలు (recombinants) ఏయీడతాభ. ఆయ తృర మహటం లో
నగీ ి షఴ మహఖ షంయొం యత్ నాల ెై నగీ ి భంచి పయౌతాలతుశూహ్భ.
య మహఖ షంయొం న఼ండు లతేంచి యత్ ను ంట ఄధిఔ దిఖుఫడు తు ఆఴఴఖలుఖుతేంది. యటిక్ూ తఖుళైళ ుయుఖులన఼
తటు్ఔునే ఄధిఔ తుమోధఔ వక్ూ్ ఔయౌగి ఈంటాభ.

య మహఖ షంయొం నఔు ముఔొలోల ఈండే ఄన఼రైన లక్షణాలు:
ముఔొలలో అతమ మహఖ షంయొం క్హఔుండా య మహఖ షంయొం న఼ జయుుఔునే క్కతుి ఄన఼రైన లక్షణాలు ఔయౌీ
ఈనాిభ. ఄయ..
1. ఏఔ యౌంఖతఴం(Uni sexuality or dicliny): క్కతుి ముఔొలలో ుశుహీలు ఏఔ యౌంఖక్హలు ఄనగహ ుయుశ ుశుహీలు
క్ైషమహల తోనఽ , ళ్ ర ుశుహీలు ఄండ క్ోవం తోనఽ ఈంటాభ. ఇ మెండె క్ై ుశీం లో ఈండఴు. యటిలో య మహఖ
షంయొం భాతరబే జయుఖుతేంది. ఆది మెండె యక్హలు గహ జయుఖుతేంది.
a) దిఴయౌంగహవిమం: (monoecious): ఇ ముఔొలలో ళ్ ర భమిము ుయుశ ఫాగహలు ఖల ుశుహీలు క్ై
ముఔొ ెై ఈంటాభ. యటి భధయ మహఖ షంయొం జయుఖుతేంది. ఈదా: అభుదం, క్కఫబమి, ముఔొజొని,
ఖుభమడు, రహయౌస్ నేమిమా
b) ఏఔ యౌంగహవిమం: (Dioecious): ఇ జఞతి ముఔొలలో ళ్ ర ఫాగహలు ఖల ుశుహీలు, ుయుశ ఫాగహలు ఖల
ుశుహీలు రేమైఴయు ముఔొలోల ఈంటాభ. ఆంద఼లో తీతు షమిగహ య మహఖ షంయొం భాతరబే
జయుఖుతేంది. ఈదా: ఫొ తృహీభ, తాటి చటు్
c) యయధ యౌంగహవిమాలు: (polygamous) : క్ై ముఔొ ెై ఄనగహ దిఴయౌంఖ ుశుహీలు, ళ్ ర ుశుహీలు
భమిము ుయుశ ుశుహీలు ఈంటాభ. ఈదా: భామిడు
2. తేని క్హల ఔఴత : (డైక్ో ఖమీ) : ఆంద఼లో ుశుహీలు దిఴయౌంఖక్హలు. క్ైషమహలు, ఄండ క్ోవం మెండె క్ై ుశీం లో
ఈనిీటిక్ట రేమైఴయు షభమాలోల క్హఴతుక్ూ ఴశూహ్భ. ఄంద఼ఴలన ఇ ముఔొలోల య మహఖ షంయొం
జయుఖుతేంది. ఆది మెండె యక్హలు
a) ుంఫాఖ రధమోతీతి్ : (protandry): క్ైషమహలు భుంద఼గహ క్హఴతుక్ూ ఴశూహ్భ. తేని క్హల ఔఴత ఖల
ముఔొలలో ఎఔుొఴగహ ఇ యఔబే ఈంటుంది. ఆంద఼లో క్ైషమహలలోతు ుతృొ ీడు మహలటం అగితృర భన
తమహఴత ఄండ క్ోవం క్హఴతుక్ూ ఴష఼్ంది. ఄంద఼ఴలన అతమ మహఖ షంయొం జయఖడాతుక్ూ ఄఴక్హవం
తఔుొఴ. ఈదా: క్టలమో డండారన్, ఴీయౌమాంతస్ , గహళమం
b) ళ్ ర ఫాఖ రధమోతీతి్ : (protogyny): యటిలో ఄండ క్ోషబే భుంద఼గహ క్హఴతుక్ూ ఴష఼్ంది. అ
షభమాతుక్ూ క్ైషమహలు క్హఴతుక్ూ మహఔతృర ఴడం భూలం గహ మహఖ మైణుఴులు యడెదల క్హఔ, అతమ మహఖ
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షంయొం తుమోధించ ఫడెతేంది. రేమొఔ ుశీం న఼ండు మహఖ మైణుఴులు క్టలాగహితుి చేమి, య మహఖ
షంయొం జయుుక్కంతేంది. ఈదా: శూర లానం, శూహొుయలేమిమా
3. ఴేమోొఖమీ (herkogamy): క్కతుి దిఴయౌంఖ ుశుహీలలో క్ైషమహలు, క్టలాగహిలు, రేమైఴయు శూహినాలోల లేదా దివ లలో
ఈండడం చేత అతమ మహఖ షంయొం తుమోధించ ఫడెతేంది.. య మహఖ షంయొం నఔు దామి తీష఼్ంది. క్కతుి
ుశుహీలలో క్టలాగహిలు, క్ైషమహల ఔంటే ఎతే
ైర
ముదల ైనయ) భమిక్కతుింటిలో
్ గహ ఈంటాభ.( ఴెైతషొస్, టెడాక్ష
క్ైషమహలు, క్టలాగహిలు ఴయతిమైఔ దివ లలో ఈంటాభ. ఈదా: గోలమియోశూహ ష఼మహబ
4. తేని క్టలత (heterOstyly): క్ై జఞతి క్ూ చందిన ముఔొలోల ుశుహీలలో క్టలాల తృొ డఴు రేమైఴయు ఎతే
్ లో
ఈండటాతుి తేని క్టలత ఄంటాయు. ఆది మెండె యక్హలు
a) దిఴతేని క్టలత: (Diheterostyly) : ఇ యఔం ముఔొలోల క్టలం తృొ టి్ , తృొ డఴు గహ ఖల మెండె యక్హల
ుశుహీలు ఈంటాభ. తృొ టి్ క్టలం ఖల రహటిలో క్ైషమహలు ఎతే
్ లో ఈంది, క్టలాఖిం క్కంచం క్ూంి ది గహ
ఈంటుంది. తృొ డఴు క్టలం ఖల రహటిలో క్టలాఖిం ఎతే
్ లో ఈండు, క్ైషమహలు క్ూంి దగహ ఈంటాభ. యటిలో తేని
ఔఴత ఔడా ఈంటుంది. యటిలో మహఖ షంయొం తృొ డఴు క్టలం, తృొ టి్ క్టలం ఖల ుశుహీల భధయనే
జయుఖుతేంది. ఄంతే షభానబైన ఎతే
్ లో ఖల క్ైషయం , క్టలాఖిం భధయనే మహఖ షంయొం జయుఖుతేంది.
ఆది య మహఖ షంయొం నఔు దామి తీష఼్ంది. ఈదా: రభుయలా ళెైనతుషస్
b) తిర తేని క్టలత (Tri heterostyly): క్కతుి ముఔొలోల భూడె యక్హల తృొ డఴు ఖల క్టలాలు ఈని ుశుహీలు
ఈంటాభ. దీతునే తిర తేని క్టలత ఄంటాయు. ఆంద఼లో మహఖ షంయొం క్ై యఔం ుశుహీల భధయ క్హఔుండా
క్టలాల తృొ డఴు లో ఴయతాయషం ఈని మెండె ుశుహీల భధయ జయుఖుతేంది. ఄనగహ య మహఖ షంయొం క్ై
ఎతే
్ లో ఈని క్టలాలు, క్ైషమహల భధయ నే జయుఖుతేంది. ఈదా: ల ైధరం, క్కతుి అక్హషయౌస్ జఞతేలు
5. మహఖ మైణు ూయఴ వఔమత: (Pollen prepotency):

క్కతుి ుశుహీలలో మహఖ మైణుఴులు ఄదే ుశీం లోతు

క్టలాఖిం మీదఔు, రేమొఔ ుశీం లోతు మహఖ మైణుఴులతో తృహటు క్ైశూహమి చేయుతాభ. ఆంద఼లో రేమొఔ ుశీం లోతు
మహఖ మైణుఴులు, భుంద఼గహ ఄంఔుమించి, పలదీఔయణం జయుుఔుంటాభ. దీతునే మహఖ మైణు ూయఴ వఔమత
ఄంటాయు. ఈదా: డాయౌక్హస్ (చిఔుొడె)
6. షఽక్షమ గహిసయ క్టలాగహిలు (sensitive stigmas):

క్కతుి ముఔొలలో క్టలాఖి తబమలు షఽక్షమ గహిసయం గహ

ఈంటాభ. యటిలో క్టలాగహిల తబమలు షీయవ ఔు షఽక్షమ గహిసయం గహ ఈంటాభ. ుశీం లోతు మహఖ క్ోఱహలు శూర ీటం
(pollen dehisence) చందే షభమం లో క్టలాగహిలు భూష఼ఔుంటాభ. అ తమహఴత ఄయ తయచ఼క్ోఴడం ఴలన
మహఖ మైణుఴులన఼ ళఴఔమించే లోయౌ ఫాగహలు ఫఴియీతబై య మహఖ షంయొం జయుు క్కంటాభ. ఈదా:
మిభుయలస్ ,భామి్తుమా
7. అతమ ఴంధయతఴం: (self sterility or Incompatibility): క్కతుి ముఔొలోల మహఖ మైణుఴులు ఄదే ుశీం లోతు
క్టలాఖిం ెై డునుడె పలదీఔయణ చందద఼. దీతునే అతమ ఴంధయతఴం ఄంటాయు. క్హతు ఄరే మహఖ మైణుఴులు రేమొఔ
ుశీం లోతు క్టలాఖిం ెై డునుడె ములక్ెత్ ేతాభ. ఈదా: ఄఫుటిలాన్ ఫ్హలళ తౄర మహ
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అమిొడ్ష లో అతమ ఴంధయతఴం ఄధిఔ శూహిభ లో ఈంటుంది. యటిలో అతమ మహఖ షంయొం జమిగినుడె మహఖ
మైణుఴులు యశ తేలయబై ుశుహీలు ఴదయౌ తృర తాభ. లేదా క్కతుి షందమహబలోల క్టలాఖిం న఼ండు షరయంచే క్కతుి
దామహాలు షఴ మహఖ మైణుఴు లన఼ నశిం చేశూ్ హభ.

య మహఖ షంయొం నఔు షసక్హయులు: (Agents for cross pollination):
1. గహయౌ లేదా రహభ మహఖ షంయొం (Anemophily): ఆంద఼లో ఇ ముఔొలోల గహయౌ దాఴమహ య మహఖ షంయొం
జయుఖుతేంది. ఈదా: తృొ టి్ గహ ఈండే ఴమి జఞతి ఴంటి ఖడుి ముఔొలు లేదా ఎతే
్ గహ ెమిగై తాటి చటు
ల , క్ోతుపెర్ట లు
ముదల ైనయ. గహయౌ దాఴమహ షంయొం జమిగై ముఔొలోల ఏఔ యౌంఖక్హలు, లేదా యంఖు లేదా అఔయశ ణ లేఔుండా ఈండడం,
ుశుహీల న఼ండు ఎటుఴంటి రహషన క్హతూ, ష఼రహషన క్హతూ లేఔతృర ఴడం, భఔయందం న఼ ఈతీతి్ చేమలేఔతృర ఴడం,
మహఖ మైణుఴులు ఄధిఔ శూహిభలో ఈతీతి్ ఄభ గహయౌలో క్కటు్ఔు తృర ఴడాతుక్ూ ఄన఼ఴు గహ ఈండడం, ెైనస్ ముఔొలోల
మహఖ మైణుఴులు గహయౌలో ఎఖయడాతుక్ూ యలుగహ మెండె మెఔొలు ఈండడం, ఖడుి జఞతి ముఔొలోల మెండె క్టలాగహిలు
ఇఔలు ఴల ుశీం రలుయౌక్ూ ఈండడం, అమి్క్హ, ెైయౌమా ముఔొలోల ుశీం క్ై శూహమి తయచ఼క్కతు మహఖ
మైణుఴులన఼ తేతృహక్ూ భంద఼ మాంతిరఔం దాఴమహ యడెదల ఄఴఴడం ముదలఖునయ రహము షంయొం జమిగై
ముఔొలోల లక్షణాలు.
2. జల మహఖ షంయొం: (hydrophily): తూటి దాఴమహ ముఔొలోల జమిగై య మహఖ షంయొం న఼ జల మహఖ షంయొం
ఄంటాయు. ఆది తూటి ముఔొలోల జయుఖుతేంది. ఆది మెండె యక్హలు
a) ఉయావ జల మహఖ షంయొం : (Epihydrophily) తూటి ఈమితలం ెై జమిగై షంయొం న఼ ఉయావ జల మహఖ
షంయొం ఄంటాయు. ఈదా; రహయౌస్ నేమిమా
b) ఄథర జల మహఖ షంయొం: (Hypo hydrophily): తూటి ఈమితలం నఔు దిఖుఴ గహ జమిగై షంయొం న఼
ఄథర జల మహఖ షంయొం ఄంటాయు. ఈదా: ళెయటో పలలం , ఴెైడరల
ు ల ా ుశుహీలు, జోళ్మహ
3. జీఴ షసక్హయులు: జంతే మహఖ షంయొం (zoophily): మహఖ షంయొం జమిే షసక్హయులన఼ ఫటి్ ఆది నాలుఖు
యక్హలు
a) క్షు మహఖ షంయొం : క్షు ఴలన మహఖ షంయొం జమిే ుశుహీలు ెదదయ గహనఽ అఔయశ ఴంతం గహనఽ
భఔయందం తోనఽ ఈంటాభ. ఈదా: తగోితుమా
b) క్టమో ే్మిపయౌ : ఖతబలాల ఴలన జమిగై య మహఖ షంయొం న఼ క్టమో ే్మిపయౌ ఄంటాయు. ఆయ మహతిర షభమం
లో తయచ఼ఔుంటాభ. యటిక్ూ రతేయఔబైన రహషన ఔయౌగి భఔయందం న఼ ఈతీతి్ చేశూ్ హభ. ఈదా: క్ెైజీమిమా,
ఄంతో ళెతౄహలాస్, ఫాఴీతుమా , భూయశూహ ముదల ైనయ
c) బలక్ోపయౌ: నత్ ల దాఴమహ జయుఖుతేంది. ఈదా: ఄమహభడ్ష
d) క్హంతామోపయౌ : తెటిల్ష ఴలన జయుఖుతేంది
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e) క్టటఔ మహఖ షంయొం (entomophily) అఴాత తెజ ముఔొలోల క్టటక్హల ఴలన మహఖ షంయొం
ఎఔుొఴగహ జయుఖుతేంది. ఇ క్టటక్హలలో తేనటీఖలు, ఔందిమగఖలు, ళతాక్ోఔ చిలుఔలు, ండల ఇఖలు,
తెటిల్ష, ఫగ్ష, తిరప్ష, డారఖన్ ఫ్ెల స్
ల , గహిస్ శృర్టష, ముదలఖునయ య మహఖ షంయొం నఔు
తోడీడతాభ. క్టటక్హలన఼ అఔమిశంచే ుశుహీలలో ుశీ మిభాణం, యంఖు, రహషన, ుతృొ ీడు, భఔయందం,
ముదలఖు ఄంఱహలు ఆంద఼లో తోడీడతాభ.
య మహఖ షంయొం జమిే ంటలోల యక్హలు:


షసజం గహ అతమ మహఖ షంయొం జమిే ంటలోల 5% ఴయఔు య మహఖ షంయొం జయుుక్కంటాభ. ఈదా:
గోధ఼భ, రేయుఱనఖ, మియ, ఴంఖ, టభాట



షసజం గహ య మహఖ షంయొం జమిగై ముఔొలోల 5% ఔనాి తఔుొఴ అతమ మహఖ షంయొం జయుుక్కంటాభ.
ఈదా: క్హయమెట్, ధతుమాలు, భామిడు, తెట్ యౄట్



తయచ఼గహ య మహఖ షంయొం జమిగై ంటలోల 5% ఔంటే ఎఔుొఴ గహ అతమ మహఖ షంయొం జయుఖుతేంది.
ఈదా: షజీ , రతి్, ఫండ

13.ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ : పలదీఔయణం జమిగై యధానం, పలదీఔయణం ఄనంతయం షంబయంచే భాయుీలు,
ఴాక్ష రజననం లో ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ తృహరభుకయత
పలదీఔయణం: ళ్ ర, ుయుశ షంయోఖ తెజఞల ఔలభఔ నే పలదీఔయణం ఄంటాయు. అఴాత తెజఞలోల ళ్ ర షంయోఖ తెజదం
ఄండభు లోనఽ ుయుశ షంయోఖ తెజదాలు (మహఖ మైణుఴులు) మెండె ఔణాల దవ లో మహఖ షంయొం దాఴమహ శూహధాయణం
గహ క్టలాఖిం న఼ చేయతాభ. మహఖ మైణుఴులు క్టలాఖిం ెై ములక్ెతి్ మహఖ నాయాలన఼ ఏయీయుశూహ్భ. మహఖ నాయాలు క్టలాలు
దాఴమహ ెమిగి ఄండాతుి రరేశించి ండ క్ోవం లో ుయుశ షంయోఖ తెజఞతుి యడెదల చేశూ్ హభ.
పలదీఔయణ జమిగై యధానం:
అఴాత తెజఞలోల పలదీఔయణ 5 దవలోల ూమి్ ఄఴుతేంది.
a) మహఖ నాళం ఄండావమం లో న఼ండు ఄండభు లోతుక్ూ రరేశించడం: మహఖ నాళం, ఄండభు ెై ఫాఖం లో ఈని
ఄండ దాఴయం దాఴమహ గహతు, కలాజఞ దాఴమహ గహతు, ఄండ ఔఴచం దాఴమహ గహతు, ఄండ ఴాంతం దాఴమహ గహతు ఄండం
లోతుక్ూ రరేశిష఼్ంది.
b) మహఖ నాళం ండ క్ోవం లోతుక్ూ రరేశించడం: మహఖ నాళం, ఄండావమం గోడ దాఴమహ పలదీఔయణ జయుు
క్ోఴడాతుక్ూ ండ క్ోవం లోతుక్ూ రరేశించాయౌ. మహఖ నాళం ండ క్ోవం లోతుక్ూ ఄండదాఴయ తృహరంతం దాఴమహ గహతు, ళ్ ర
తెజ ఔణం, షశృమ ఔణం (ళనమిీడ్ష) భధయ దాఴమహ గహతు లేదా షశృమ ఔణం న఼ చేధించ఼క్కతు ండ క్ోవం లోతుక్ూ
రరేశిష఼్ంది.
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c) ుయుశ షంయోఖ తెజఞలు ండ క్ోవం లోతుక్ూ యడెదల క్హఴడం: మహఖ నాళం ండ క్ోవం లోతుక్ూ రరేశించిన
తమహఴత నాళం చిఴయ యచిినిం క్హఴడం క్హతూ, లేదా నాళం చిఴమోల యంధరం ఏయీడటం భూలం గహ గహతు మహఖ నాళం
లోతు మెండె ుయుశ తెజఞలు, ఱహఖీమ క్ైందరఔం, ండ క్ోవం లోతుక్ూ రరేశిశూహ్భ.
d) షంయోఖ తెజఞల షంయొం: ఔ ుయుశ షంయోఖ తెజం ళ్ ర తెజ ఔణం తో షంముఔ్ షంయోఖం చంది దఴమ ళితిఔ
ఔణబైన షంముఔ్ తెజఞతుి (2n) ఏయీయుష఼్ంది. దీతునే తుజబైన పలదీఔయణం ఄంటాయు. దీతుతు శూహ్ాస్ ఫయీ ర్ట
(1884) ఔన఼క్కొనాిడె.
e) తిర షంయోఖ దిఴ పలదీఔయణ: మహఖ నాళం లో ఈని మెండఴ ుయుశ షంయోఖ తెజ క్ైందరం (n) ండ క్ోవం లోతు
దిఴతీమ క్ైందరఔం (2n) తో షంయోఖం చంద఼తేంది. పయౌతం గహ తరమళితిఔ తృహరథమిఔ ఄంఔుయచఛద క్ైందరఔం
ఏయీడెతేంది. ఇ యధం గహ భూడె క్ైందరక్హల భధయ షంయోఖం జయఖడం ఴలన దీతుతు తిర షంయోఖం (triple
fusion) ఄంటాయు.
ఇ యధం గహ అఴాత తెజఞలోల మహఖ నాళం న఼ండు ఴచిిన మెండె షంయోఖ తెజఞలు, ఄండ క్ోవం లో షంయోఖం లో
తృహలగీంటాభ. ముదటి ుయుశ షంయోఖ తెజ క్ైందరఔం, ళ్ ర తెజ ఔణం తో షంయోఖం చంది, దఴమ ళితిఔ(2n) షంముఔ్
తెజఞతుి ఏయీయుష఼్ంది. తిర షంయోఖం లో (3n) తృహరథమిఔ ఄంఔుయచఛద క్ైందారతుి ఏయీయుష఼్ంది. ఇ యధం గహ మెండె
షంయోగహలు చందటాతుి దిఴ పలదీఔయణ (double fertilization) ఄంటాయు. దీతు భూలం గహ పలఴంతబైన
ఄంఔుయచఛదముత (endospermic) యత్ నాలు ఏయీడతాభ. ముదట ుయుశ షంయోఖ తెజం, ళ్ ర తెజ ఔణం తో
షంయోఖం చందటాతుి తుజబైన పలదీఔయణం (true fertilization) ఄతు, మెండఴ ుయుశ తెజం దిఴతీమ క్ైందరఔం తో
షంయోఖం చందడాతుి ఱహఖీమ షంయోఖం ఄంటాయు.

పలదీఔయణం ఄనంతయం భాయుీలు:
పలదీఔయణం తయురహత ుశీం లో జమిగై భాయుీలన఼ పలదీఔయణ ఄనంతయ భాయుీలు (post fertilization changes)
ఄంటాయు.


ుశీం లోతు యక్షఔ తారఴయ, అఔయశఔ తారఴయ, క్టలం, క్టలాగహిలు ఴడయౌ మహయౌ తృర తాభ.



క్కతుి ముఔొలోల యక్షఔ తారఴయ పలదీఔయణం ఄనంతయం పలాతుి ఄంటి ెట్ ుక్కతు ఈంటాభ. యటితు దీయఘ క్హయౌఔ
యక్షఔ తారఴయ ఄంటాయు. ఈదా: టభాటో, ఴంఖ



ఄండావమం ఫాగహ అశృయ దామహదలన఼ ళేఔమించి పలం గహ భాయుతేంది.



పలదీఔయణం చందిన ఄండాలు యత్ నాలు గహ భాయుతాభ.
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ఄండభు లోతు ఫాగహలు

పలదీఔయణం ఄనంతయం రహటిలోతు భాయుీలు

1

ఄండ ఴాంతం

యత్ న ఴాంతం ఄఴుతేంది

2

ఫాసయ ఄండ ఔఴచం

ఫాసయ యత్ న ఔఴచం (testa)

3

ఄంతయ ఄండ ఔఴచం

ఄంతయ యత్ న ఔఴచం (tegmin)

4

ఄండ దాఴయం

తెజ యంధరం

5

షంముఔ్ తెజం

ండం (embryo)

6

షశృమఔ ఔణాలు

క్షీణిశూ్ హభ

7

రతితృహదిత ఔణాలు

క్షీణిశూ్ హభ

8

తృహరథమిఔ ఄంఔుయచఛద క్ైందరఔం

ఄంఔుయచఛదం(endo sperm)

9

యతే
్ చాయ

యతే
్ చాయ

10 దిఴతీమ క్ైందరఔం

పలదీఔయణం తయురహత

తృహరథమిఔ ఄంఔుయచఛద

క్ైందరఔం (3n) ఄంఔుయచఛదం న఼ ఏయీయుష఼్ంది
(endosperm)

ఴాక్ష రజననం లో ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ తృహరభుకయత:


ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ మెండె, ఄంతఔంటే ఎఔుొఴ జీఴుల ఔలభఔ ఴలన జయుఖుతేంది.



ళ్ ర, ుయుశ షంయోఖ తెజఞలు (n) క్షమఔయణ యబజన దాఴమహ ఏయీడ తాభ.



ళ్ ర, ుయుశ తెజఞలు షంయోఖం చంది, దిఴతీమ ళితి (2n) క్ూ చేయుక్కంటాభ.



జనతూ జనఔుల లక్షణాలు తృర యౌ ఈని తయురహత తయం జీఴులు ఏయీడతాభ.



తయురహత తయం జీఴులలో క్కత్ లక్షణాలు ఏయీడ డాతుక్ూ ఄఴక్హవం ఈంది.



జన఼య షంఫంధిత తేడాలఔు ఄఴక్హఱహలు ఎఔుొఴ



జఞతి మిణాభ ఔిభం లో రఔాతి ఴయణం నఔు ఎఔుొఴ దర సద డెతేంది.



రతేయతీతి్ ఴలన ఔ జఞతి భన఼ఖడ చంద఼టఔు ఄఴక్హవం ఈంది.



యయధ జీఴ జఞతేల షంకయ న఼ ఖణతూమం గహ ఄతేఴాదిా చేముటఔు తోడీడెతేంది



ల ైంగిఔ ఈతీతి్ భూలం గహ రష్ ఼తం ముఔొలోల, భమిము ఆతయ జీఴులోల రజనన క్హయయఔిభాలు జయుఖుతేనాిభ.

14. ల ైంగిఔ రతేయతీతి్ - ఴమగీఔయణ భమిము ఴాక్ష రజననం లో దాతు తృహరభుకయత
షసజ ఱహఖీమ రతేయతీతి్ : యయధ దా తేలు
1. లఔ ముఔొలు: నేల ఫాఖం లో ఈండే తయౌల ముఔొ క్హండం న఼ండు రతేయఔబైన ఔ క్హండు ఱహక ఏటరహలు గహ
ఫమలుదేమి రహముఖతం గహ ఴాదిా చంద఼తేంది. ఇ క్హండ ఫాఖం లో తర క్ోఱహలు ఈంటాభ. ఆయ ఄనేఔ లల
ముఔొల ఈతీతి్ క్ూ దర సద డతాభ.ఈదా: చాభంతి
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2. ఔణుులు: ఖడుి ముఔొల క్హండం ఫలఴీనం గహ ఈండడటం ఴలన రతి ఔణుు న఼ండు ఖుఫుయు రేళళతో బూమితు
ఄంటి ెట్ ుక్కతు ఈంటుంది. ఇ ఔణుు భధయ ఫాగహలు తృొ డఴు గహ ఈంటాభ. ఇ భధయ ఫాగహలన఼ క్ోళనుడె
ఔణుుల ఴదద ఈని గగిఴ క్హయక్హల న఼ండు షఴతంతరం గహ క్కిత్ ముఔొలు ుటు్క్కశూహ్భ. ఈదా : లాన్ ఖమిఔ
3. ఔన఼ిలు: ఫంగహయాద఼ం యౄతృహంతయం చందిన క్హండం ద఼ం ెైన లోతే రదేఱహలోల భచిలు ఈంటాభ. ఇ
భచిలోల చిని క్ైందరం, చిని ముఔొన఼ ఆఴఴఖయౌగై వక్ూ్ ఔయౌగి ఈంటుంది. యటితు ఔన఼ిలు ఄంటాయు. ఇ ఔన఼ి
ఫాగహలన఼ ద఼ం భుఔొ తో క్ోళ నాటుక్కనిటు
ల ఄభతే ములక్ెతి్ క్కత్ ముఔొలన఼ ఆశూహ్భ.
4. తర క్ోయక్హలు: యణతృహలాఔు తరు ఄంచ఼లోల ఖుంటలోల క్ోయక్హలు ఈంటాభ. తరు ఄంచ఼ గహతు, ఄంచ఼ క్కంత
ఫాఖం క్ోళ నేలలో ఈంచినుడె ఇ క్ోయక్హలు చిని ముఔొలు గహ ఄతేఴాదిా చంద఼తాభ.
5. రేయు ముఖీ లు: జఞభ, చిలఖడ ద఼ం (sweet potato), ఔమిరేతృహఔు, రే ముఔొల చ఼టృ
్ చిని చిని ముఔొలు
ెయఖడం ఖభతుంచ ఴచ఼ి. ఆయ రేయు మీద ఈండే ముఖీ ల న఼ండు ెమిగినయ. క్కంత ెమిగిన తయురహత రహటితు రేయు
చేళనా షఴతంతర ముఔొ గహ ఎదఖ ఖలుీతేంది.
6. ద఼ంలు: ద఼ంలోల భూడె యక్హలు ఈనాిభ.
a) మెైజోమ్ష: ఄయటి, ఄలల ం, ఇ ముఔొల బూమిలో ఈండే మెైజోమ్ష రేయు చేళ రేళనా క్కత్ ముఔొ గహ ఄతేఴాదిా
చంద఼తాభ.
b) క్ోయమ్ష: చేభ ఖడి లోల బూమిలో ఈని చిని చిని ద఼ంలన఼ రేయు చేళ శూహఖు చేమఴచ఼ిన఼
c) లయనాలు: ఈయౌల లో చిని తృహమలన఼(భుదిమినయ) రలల ుయౌల లో తృహమలన఼ ంట శూహఖు చేమడాతుక్ూ
ఈయోగించ ఴచ఼ి.
ఔాతిరభ దా తేల దాఴమహ ఱహఖీమఈతీతి్ :
ఔాతిరభ ఱహఖీమ ఈతీతి్ లో ముఔొ లోతు యయధ ఫాగహలన఼ ఈయోగించి రహయ్ చేమఴచ఼ి. ఔాతిరభ దా తిలో చేధనాలు,
ఄంటు
ల తొఔుొట , ఄంటు
ల ఔటు్ట ఄన఼ దా తేలన఼ అచమించి ముఔొల రతేయతీతి్ తు చేమఴచ఼ిన఼
1. ఛేదనాలు: ఇ ధ్ా తి లో తయౌల ముఔొ న఼ండు క్హండం, ఱహఖీమ ఫాగహలన఼ రేయు చేళ ఄన఼ఔలబైన మిళి త
 ేలోల
నేలలో నాటి క్కిత్ ముఔొలన఼ ఈతీతి్ చేమ ఴచ఼ిన఼ ఆది భూడె యక్హలు
a) భుదిమిన లేదా ఖటి్ దాయు ఛేదనాలు: (hardwood cuttings): దీతులో ఫాగహ భుదిమిన ధాడబైన
క్కభమల న఼ండు ఛేదనాలన఼ తీష఼ఔుంటాయు. ఈదా: భందాయ, ఖులాత
b) క్కంచం ఖటి్ దాయు ఛేదనాలు: (semi hardwood cuttings): క్హండం బత్ టి ఫాగహల న఼ండు ఛేదనాలన఼
తీష఼క్కతు రతేయతీతి్ క్ూ ఈయోగిశూ్ హయు.


ఛేదనాలు అమోఖయఴంతబైన ముఔొ న఼ండు తీష఼క్ోరహయౌ



క్హండం లోతు ఔణుు క్ూంి ద న఼న఼ు గహ, ఏటరహలు గహ ఛేదనం చేమాయౌ.
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ఫాగహ రేయు ఄతేఴాదిా క్కయఔు బూమి లోతుక్ూ ఈంచే క్హండు ఛేదన ఫాగహతుి ఆండర ల్ -3-ఎళటిక్
అభలం (IAA) క్హతు, ఆండర ల్ ఫుయటిమిక్ అభలం (IBA) లో గహతు, నాఫ్్ య్న్ ఎళటిక్ అభలం( NAA) లో
క్హతు భుంచి నాటు క్ోరహయౌ.

2. రేళళ ఛేదనాలు: క్హయమెట్ ఴంటి ముఔొల రేరళళ మీద ఏయీడి ఄఫుబయు ముఖీ ల ఛేదనాలన఼ రతేయతీతి్ లో
ఈయోగిశూ్ హయు. ఇ రేళళన఼ భటి్ లో ఈంచినుడె ఄతేఴాదిా చంద఼తాభ.
3. ఄంటు
ల : ఄంటు
ల మెండె యక్హలు ఄయ 1. ఄంటు
ల తొఔుొట
i)

2. ఄంటు
ల ఔటు్ట

ఄంటు
ల తొఔుొట: ఄంటు
ల తొఔుొత మెండె యక్హలు 1. క్కభమంటు
ల (air layering), 2. నేలంటు
ల (ground
layering)
a) క్కభమంటు
ల : (air layering): అమోఖయం గహ ఈండే క్కభమన఼ ఎంచ఼క్కతు ఔణుు క్ూంి ద బేకల
తమాయు చేమాయౌ( 1-2.5 cm రడలుీ). ఇ ఫాఖం లో తడు భాస్ ముఔొలతో ఔుీ తృహయౌథీన్
క్హగితాతుి ఫమటఔు తేభ తృర ఔుండా చ఼టృ
్ ఖటి్ దామహలతో తఖుతే గహ ఔటా్యౌ. క్కతుి మోజులఔు
క్కిత్ రేరళైళ ఫమటఔు తృొ డెచ఼క్కతు మహఴడం ఖభతుంచ ఴచ఼ి. అ దవ లో రేరళళఔు క్ూంి ద ఫాగహతుి
తయౌల ముఔొ న఼ండు ఄంటు ముఔొ న఼ రేయు చేమాయౌ. ఈదా: దాతుభమ, నామింజ, జఞభ
b) నేల ఄంటు
ల : (ground layering): ఛేదనభులు నేలలో తృహతి ెటే్ ఫద఼లు, ముఔొలలోతు దిఖుఴ
ఈని క్కభమలఔు గహటు ెటి్ (ఏటరహలు గహ) నేలలోక్ూ ఴంచి దాతుెై భటి్ ఔీ ఔదలఔుండా
ఫయుఴు ెట్ ాయౌ. క్కతుి మోజులఔు ఄంటు ముఔొఔు రేళైళ ఴశూహ్భ. ఄుీడె తయౌల ముఔొ న఼ండు
రేయు చేళ రేయు గహ నాటు క్ోరహయౌ. ఈదా: భలల , ఖులాత, దారక్ష, ఐతృర మిమా

ii)

ఄంటు ఔటు్ట (grafting): ఔ ముఔొ ఫాగహతుి భమొఔ ముఔొలో రరేవ ెటి్, అ మెండె ముఔొలు ఔటి
గహ ఔయౌ రహటి ెయుఖుదలన఼ శూహధించే దా తితు ఄంటు ఔటు్ట ఄంటాయు.

యయధ ముఔొల లక్షణాలు క్ై

ముఔొలో ఈండేలా చేముటఔు దర సద డే దా తితు ఄంటుఔటు్దద తి లో శూహధించ ఴచ఼ి

15.ఴాక్ష రజనన చమితర, ఄతేఴాదిా
ముఔొల ఖుమించి
ఄధయమనం తృహరచీన ముఖం లోనే తృహరయంబం ఄభయందతు చీఴచ఼ి. భానఴుడె తన తుతయ ఄఴషమహల ైన అశృయం, ఴష్ రం,
అరహషం ఓశదాల క్ోషం ముఔొల మీద అధాయ డడం తృహరయంతేంచే నాటి న఼ండు ముఔొలన఼ మిశీయౌంచడం, ఄధయమనం
చేమడం, ఄతేఴాదిా చేమడం తృహరయంతేంచాడతు చీఴచ఼ి . తృహరచీన ముఖం న఼ంచి ఴాక్ష ఱహష్ ర మిధి ెమిఖుతనే ఈంది.
ఆీటి ఴయఔు ఐద఼నియ లక్షల ఔనాి ఎఔుొఴ జఞతేల మీద ఄధయమనం చేమడం జమిగింది. క్టష
ి ్ ఼ ూయఴం నాలుఖు రేల
షంఴతషమహల నాటి ఇజిు్ దేవష఼్లు ెైయు ముఔొల ఖుమించి , పల ఴాక్షాల ఖుమించి చితారల యౄం లో బదర యచాయు.
చైతూములు క్టష
ి ్ ఼ ూయఴం 2500 షంఴతషయం నాటిక్ై ముఔొల శూహఖు ఖుమించి యశమాలు తలుష఼ ఔునాియు. ఫాయత దేవం
లో క్ట.ి ూ 2000 నాటిక్ూ యచించిన ‚ ఄధయఴణ రేదం‛ లో ఄనేఔ ముఔొల ఖుమించి, రహటి ఈయోగహల ఖుమించి యఴమించడం
జమిగింది. మహవయుడె క్ట.ి ూ 1300 క్హలం లో యచించిన ‘ఔాల మహవయం’ ఴయఴశూహమాతుక్ూ షంఫంధించిన ఄతి తృహరచీన ఖింధం.
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19 ఴ వతాఫద ం లో యయధ ఴాక్ష ఱహకలలో ఖణతూమబైన ఔాల జమిగింది. గెఖ
ి ర్ట జోఴెన్ బండల్ 1856 లో ఫటాతూ ముఔొలెై
జమిన షంఔయణ రయోగహలలో జన఼య ఱహష్ రం (genetics) అయంబం ఄభయంది. 20 ఴ వతాఫద ం అయంబం లో సౄయగో డీయరస్
(1901) ఈతీమిఴయ్ నాలు, షట్ న్ భమిము ఫరేమగ (1902)ఄన఼ఴంశిఔత లో క్ోిమోశూర భుల తృహతరన఼ యఴమించాయు. తయురహత
1953 లో రహటషన్, క్ూక్
ి – DNA దిఴ షమిీల తుమహమణం రతితృహదించాయు
తుమిన్ ఫర్టీ , సయగోతంద్ క఼మహనా, శృలే

– జన఼య షంక్ైతాతుి ఄయాం చేష఼క్ోఴడాతుక్ూ తోడీడాియు. సయ గోతంద్ క఼మహనా

ఔాతిరభం గహ జన఼యఴు న఼ షంఱలలలంచాడె.
ఇ ఱహష్ రరేత్ల మిఱోధన భూలం గహ, రంచం లో ఄతయధిఔ గోధ఼భ , రతి్ , ముఔొ జొని, చీతు, తుభమ ళైళ ముదల ైన
రహటిలో ంటల రజననం లో ఄనేఔ ఄతేఴాదిా క్హయయ ఔిభాలు చేటి్ శూహధించ ఖయౌగహయు . షంఔయ ముఔొ జొని న఼ 85%
ంట యళ్ యో ం లో రేళ 25% ఴయఔు ఄధిఔ దిఖుఫడెలు శూహధించి మెైతేలఔు ఎంతో తోడీడాియు.
ఎండె తఖులు న఼ తటు్ఔునే టభాటోలు(USA), ఫూడుద తఖులు న఼ తటు్ఔునే క్హండ లప్ష , శూర యమట్ యశుహయలో యయధ
తృహరంతాలఔు ఄన఼రైన తఖుళళ ఔు , చయౌక్ూ, భంచ఼ఔు తటు్ఔునే ఏల్ష, మర్టష, చస్ ముదలఖునయ ఔన఼క్ోొఴడం
జమిగింది.

షషయ రజననం – శూహధించిన యజమాలు
ఴాక్ష రజజనం:
ముఔొల ఄన఼ఴంశిఔ లక్షణాలన఼ ఄఴషయబైన యధం గహ యల ైనంత ఴయఔు భామిి ఄంతఔు ూయఴం ఈని ముఔొల యక్హల
ఔంటె, ఄతుి యధాల ఈత్ భబైన క్కత్ యక్హలన఼ ఈతీతి్ చేళ షశూహయతేఴాదిా క్ూ తోడీడే ఄన఼ఴమి్త(applied) ఴాక్ష ఱహష్ ర
ఱహకతు ముఔొల రజననం ఄంటాయు.

లక్షాయలు:
1. ఄధిఔ దిఖుఫడెలన఼ శూహధించ఼ట
2. షశూహయల నాణయత షంఫంధించి రతేయఔ లక్షణాల శూహధన
a. మిభాణం, అక్హయం, యంఖు, యుచి, అశృయు యలుఴలు
b. ధానయం, ఔయగహమలు, పలాలు, దీయఘక్హలం తులఴ ఈండే వక్ూ్
c. ఄమహలలో ఄధిఔ బైన తృరర టీనల ఼
d.

షశూహయలలో ఄధిఔ చఔొయ ఱహతం

e. నాయ ముఔొలలో నాణయబైన నాయ
f. పల ఴాక్షాలలో ెదద మిభాణం లో పలాల ఈతీతి్
g. తూటి ఎదద డు భమిము నేల అభల, క్షాయ ఖుణం న఼ తటు్ఔునే వక్ూ్తు షశూహయలలో ెంతృొ ందించడం
h. క్హఴతుక్ూ మహఔుండానే ముఖీ లు, పలాలు మహలుట తుమోధించడం
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3. ంట భామిీడుక్ూ ఄన఼ఴు గహ ంటల క్హలాతుి భాయుీ చేముట ఄంటే షఴలీక్హయౌఔ, దీయఘ క్హయౌఔ యక్హలన఼
ఄఴషమహతుి ఫటి్ యౄతృొ ందించడం
4. ఎయుఴుల యతుయోగహతుి శూహభయద యం గహ ెంచ఼క్కతు ఄధిఔ దిఖుఫడు తు ఆచేి వక్ూ్ బయుఖు యచడం
5. తఖుళైళ, క్టటక్హలన఼ తుమోధించడం, జలాఫారహతుి తటు్ క్కన఼ట, భంచ఼ ఴలన దఫబ తినఔుండా ఴుండడం,
ఴయదలన఼ క్షాయ, లఴణ మిళి త
 ేలు తటు్క్ోఴడం
6. ముఔొల ెయుఖుదల అఔాతి లోనఽ, ఴయఴశూహమఔ లక్షణాలలో భాయుీలు ఔలుఖ జైళ తదాఴమహ తృొ టి్ యక్హలు, ఄధిఔ
ఱహకలు/ ఎఔుొఴ ద఼ఫుబలు ెమిగై యక్హలు తూటిలో లఴణాల తి్ డు తు తటు్ఔునే యక్హలు ఈతీతి్ చేమడం.
7. ష఼లుఴు గహ మంతారలతో ంటల క్ోత క్ోమడాతుక్ూ యలుగహ ఴుండే యక్హలన఼ యయధ తృహరంతాలలో శూహఖు చేమదాంతుక్ూ
ఄన఼ఔలత చఽంచే ముఔొల రజననం
8. రలుతేయు భమిము ఈశుహోలఔు భాయుీ చందతు యక్హలు (photo and thermo insensitive varieties) న఼
తమాయు చేమడం
ఆయ క్కతుి భాతరబే. ఆుీడె అమా తృహరంతాలఔు ఄన఼రైన (location specific) యక్హలన఼ రజనన క్హయయఔిభం లో చేమిి
యడెదల చేమడం జయుఖుతేంది.
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