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སློབ་ཚན་དྲུག་པ་།

ཕུང་གྲུབ་།

༡༽ ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར།

༢༽ རྩི་ཤིང་ག།ི་ཕུང་གྲུབ།

༣༽ སྲོག།་ཆག།ས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ།
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སློབ་ཚན་གོང་མའི་ནང་སྐྱེ་དངོས་ཚང་མ་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཟིན། གལ་ཏེ་ཕུང་རྐྱང་

སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། འཚོ་གནས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་བྱེད་ལས་ཚང་མ་

ཕྲ་ཕུང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འགྲུབ་དགོས། དཔེར་ན། ཨ་མི་བྷ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་དང། ཟས་བཟའ་

བ། སྙིགས་མ་དོར་བ། དེ་བཞིན་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཚང་མ་ཕྲ་ཕུང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོལ་བར་བརྟེན་པ་ཡིན། འནོ་

ཀྱང། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྲོག་ཆགས་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཁྲི་ཁྲག་མང་པོས་གྲུབ་ཅིང། ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ཀྱང་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་

བ་ས་ོསའོ་ིཆེད་ལས་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན། ཆེད་ལས་གཅིག་ཏུ་གཏགོས་པའི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་

ནས་སོ་སོར་འཁྲི་བའི་བྱེད་ལས་རྣམས་འཐུས་ཚང་ངང་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་ཐུབ། 

 མིའི་གཟུགས་པོར་ཆ་མཚོན་ན། ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གིས་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་བརྡ་ལན་སྐྱེལ་བ། ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་གིས་འཚོ་རླུང་དང། སྐུལ་

རྩི། ཟས་སོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་དང། དེ་བཞིན་རྩི་ཤིང་ནང་དུའང། འདྲེན་སྦུག་གི་ཕུང་གྲུབ་(vasculartis-

sue) ཀྱིས་ཆུ་དང་ཟས་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་ས་ོསརོ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་སགོས་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངསོ་ལ་ངལ་རྩལོ་

ཆ་བགོས་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལྡན་ཡོད། དེའི་དབང་གིས། བྱེད་ལས་གཅིག་གི་ཆེད་ལས་ཅན་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ལུས་ཀྱི་

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱེད་ལས་རེ་ཐུན་མོང་དུ་འགྲུབ། འདི་ལྟར་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་

པོའ་ིཕྱགོས་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་ནས་བྱེད་ལས་གཅིག་ཐུན་མངོ་ངང་འགྲུབ་བཞིན་པའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་རིགས་ལ་ཕུང་

གྲུབ་ (tissue) ཟེར། ཁྲག་དང་ཤ་གནད་དེ་དག་ནི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་དཔེ་རུ་བགྲང་ཆོག བཟོ་དབྱིབས་མཚུངས་ཤིང་ཐུན་

མོང་གི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་ཤིག་ལ་ཕུང་གྲུབ་ཟེར། 

༦་༡  རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ཁྱད་པར།

 རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་བསྡུར་ནས་དེ་

གཉིས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལྟོས། དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་ལས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནམ། 

 རྩི་ཤིང་གིས་འགྲ་ོསྐྱདོ་མི་བྱེད་ཅིང། གནས་གཅིག་ཏུ་གཏན་སྡདོ་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ་

ཀྱི་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་ནི་རྩི་ཤིང་ལ་སྲ་ནུས་ཀྱི་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ཡིན། དེའི་དབང་གིས་རྩི་ཤིང་

གི་ཕུང་གྲུབ་ཕལ་ཆེ་བ་གསནོ་པ་ོམིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕུང་གྲུབ་ཤི་རསོ་ཕུང་གྲུབ་གསནོ་པ་ོཇི་བཞིན་སྲ་ཤུ གས་

སྟེར་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་འཚོ་གསོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡང་མི་དགོས་པས་སོ། སྲོག་ཆགས་ནི་ཕྱོགས་གང་

སར་འགྲ་ོསྐྱདོ་བྱེད་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཟས་གསོ་གནས་མལ་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩལོ་བ་འདནོ་དགསོ་རྐྱེན། ནུས་ཤུ གས་

ཀྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེ་བ་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་ཁོ་ཚོའི་ཕུང་གྲུབ་ཕལ་ཆེ་བ་གསོན་པོ་ཡིན། 

 རྩི་ཤིང་གི་འཚར་ལངོས་ནི་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་རྟག་ཏུ་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་

དགོས། རྟག་ཏུ་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་དེ་ལ་འཚར་གནས་(meristematic)ཕུང་གྲུབ་དང། གྱེས་

འཕེལ་མི་བྱེད་ཅིང་བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་དེ་རིགས་ལ་གཏན་ཆགས་ (permanent) ཕུང་གྲུབ་ཟེར།  

འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་ངེས་པ་སྟེ། བྱེད་ལས་ངེས་བརྟན་མེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན། སྲགོ་

ཆགས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ནི་ལུས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནང་
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དུ་འཚར་ལངོས་བྱེད་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་མཚམས་ཤིག་མེད་ལ། དབང་པ་ོདང་དབང་པའོ་ིམ་ལག་ས་ོསའོ་ིབྱེད་ལས་ཕན་

ཚུན་ཡོངས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡིན།  རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་དབར་གྱི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་པ་འདིས་སྐྱེ་དངོས་

མི་འདྲ་བ་འདི་གཉིས་སོ་སོའ་ིའཚོ་སྡོད་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། 

དྲི་བ་།ྣ

༡།  ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕུང་གྲུབ་ཟེར། 

༢།  ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྲོག་ཆགས་ནང་དུ་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་གང་ཡིན་ནམ།

༦་༢  རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ། plant tissue

༦་༢་༡  འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ། meristematic tissue

 རྩི་ཤིང་གི་འཚར་ལོངས་ནི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་སྣང་ཚུལ་ཡིན། དེ་ཡང། སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་རང་

བཞིན་ལྡན་པའི་ཕུང་གྲུབ་གང་དུ་གནས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་དེ་ནས་རྩི་ཤིང་གི་འཚར་ལོངས་འབྱུང་ཞིང། འཚར་

ལོངས་འདི་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་འབྱུང། རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་

རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་

(meristematic tissue)ཟེར།  འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་

གནས་གཞི་ལ་ལྟོས་ནས། རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས་དང། (api-

cal meristem) ཚིགས་སྐྱིའི་འཚར་གནས།(intercalary 

meristem) གཞོགས་སྐྱིའི་འཚར་གནས་ (lateral mer-

istem) སོགས་སུ་དབྱེ། འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ནས་གས་

འགྱུར་གྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་འབྱུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་གི་བྱེད་

ལས་ངེས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ།  རྣམ་པ་ངེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་

དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་ཕུང་གྲུབ་གཞན་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་

འགྱུར་ཐུབ། 

 རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས་ལ་མྱུ་གུའི་རྩེ་མོའ་ིའཚར་

གནས་སམ་མྱུག་རྩེའི་འཚར་གནས་(shoot apical mer-

istem) དང། རྩ་བའི་རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས་སམ་རྩ་རྩེའི་

རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས།

ཚིགས་སྐྱིའི་འཚར་གནས།

གཞོགས་སྐྱིའི་འཚར་གནས།

དཔེ་རིས༌༦་༡ འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་གནས་ཡུལ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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འཚར་གནས་ (root apical meristem) གཉིས་སུ་དབྱེ། འཚར་གནས་འདི་གཉིས་སུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བས་རྩི་ཤིང་

གི་གཞུང་རྟ་དང་རྩ་བ་འཚར་སྐྱེས་ཡངོ་བ་དང། གཞགོས་སྐྱིའི་འཚར་གནས་སུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བས་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་

བ་དང་གཞུང་རྟའི་སྦོམ་ཚད་ལ་འཚར་སྐྱེས་ཡོང་ཐུབ། ཚིགས་སྐྱིའི་འཚར་གནས་ནི་ལོ་མ་དང་ཡལ་ག་སྐྱེ་སའི་

ཚིགས་མདུད་དེ་དག་ཡིན། 

 འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚོར་གཤེར་ལྦུ་མེད། འནོ་ཀྱང། དེ་དག་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ལྟེ་ཉིང་

དང། གར་ལ་མཐུག་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཟུགས། སྙི་ལ་སྲབ་པའི་ཕྱི་སྐགོས་བཅས་ལྡན་ཡདོ། ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་ལ་གཤེར་ལྦུ་

མེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

བྱེད་སྒོ།    ༦་༡།  

 གཡནོ་འགོ་གི་རི་མའོ་ིནང་དུ་གསལ་བ་ཇི་བཞིན་ཆུ་བླུགས་པའི་ཤེལ་ཕརོ་གཉིས་ཀྱི་ཐགོ་ཏུ་ཙོང་རྡགོ་བུ་རེ་རེ་ཞགོ ཉིན་ཁ་ཤས་

ནང་དུ་ཙོང་གི་རྩ་བ་སྐྱེ་འཕེལ་ཇི་ལྟར་ཡོང་མིན་ལྟོས། ཉིན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོ་སོར་ཙོང་གི་རྩ་བའི་ཚད་འཇོལ། ཉིན་བཞི་པར་ཤེལ་

ཕོར་༼ཁ༽ནང་གི་ཙོང་གི་རྩ་བ་སེན་ཊི་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་གཏུབས། དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཙོང་གི་རྩ་བའི་སྐྱེ་ཚད་རིང་ཐུང་

འཇལ་ནས་ཉིན་སོ་སོའ་ིའཇལ་ཐོབ་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་སྐོངས།

ཉིན་གྲངས། ༡ ༢ ༣ ༤ ༥

ཤེལ་ཕོར།༼ཀ༽

ཤེལ་ཕོར།༼ཁ༽

གོང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བལྟས་ནས་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

༡།  ཤེལ་ཕོར་གང་གི་ནང་གི་ཙོང་གི་རྩ་བ་རིང་བ་འདུག་གམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༢།  ཙོང་གི་རྩ་བའི་རྩེ་མོ་གཏུབས་ཀྱང་མུ་མཐུད་འཚར་སྐྱེས་བྱེད་བཞིན་འདུག་གམ།

༣།  ཤེལ་ཕོར་༼ཁ༽ནང་གི་ཙོང་གི་རྩ་བ་གསར་སྐྱེས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༼ཀ༽ ༼ཁ༽

དཔེ་རིས། ༦་༢། ཙོང་གི་རྩ་བ་འཚར་སྐྱེས་བྱེད་ཚུལ།

༦་༢་༢ བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ། Permanent Tissue

 འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ནས་གྱེས་འཕེལ་བྱུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིརྣམ་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་

འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས། བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་རྙེད་ཚེ། ཡང་བསྐྱར་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་མ་

ཐུབ་པའི་བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་འཚར་ལོངས་བྱུང་

ནས་བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ཆེ་ཚད་དང་བཟ་ོདབྱིབས་སུ་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་རྣམ་པ་

ངེས་འགྱུར་(differentiation)ཟེར། རྣམ་པ་ངེས་འགྱུར་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་དེ་དག་

བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་འདྲ་མིན་དུ་འཚར་ལོངས་བྱེད་ཐུབ།



སློབ་ཚན་དྲུག།་པ། ཕུང་གྲུབ།
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༦་༢་༢  ཀ༽  བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ། Simple Permanent Tissue

 

 བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་འདི་རིགས་ནི་བཟ་ོདབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་མཚུངས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་ཤིག་

གིས་གྲུབ། ཕུང་གྲུབ་འདི་རིགས་ལ་རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ་(parenchyma) དང། རྒྱོང་ཕུང་སྤྱིན་བག(collenchyma) རྒྱོང་

ཕུང་སྲ་མོ་(scelerenchyma) བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ། 

 རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ་ནི་གཤེར་ལྦུ་ཆེ་ཞིང་ཕྱི་སྐོགས་སྲབ་པ་མ་ཟད། དབྱིབས་ནར་མོའམ། ཡང་ན། སྒོར་མོ། 

ཡང་ན། སྒོང་དབྱིབས་དང་ཟུར་མང་དབྱིབས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་ཅིང། གྱེས་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་ལ། རྩི་ཤིང་

གི་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག རྩ་བ་དང་འབྲས་བུ་སོགས་ཆ་ཤས་སྙི་བ་གང་སར་ཁྱབ་ཡོད། ལྷག་པར་

དུ་སྡོང་པོ་དང་ལོ་མའི་བར་རྨེན་(mesophyll) དང། བཅུད་སྦུག་(phloem) དང་བརླན་སྦུག་(xylem) གི་བར་དུ་ཧ་

ཅང་མང། ཕུང་གྲུབ་འདིའི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་བར་སྟོང་ཧ་ཅང་ཆེ། 

 རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོས་རྩི་ཤིང་གི་ཟས་བཅུད་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་མ་ཟད། རྩི་ཤིང་གི་སྲ་བརྟན་ལའང་གཞོགས་

འདེགས་བྱེད་ཐུབ། ལྗང་སྒྲམོ་ལྡན་པའི་རྒྱངོ་ཕུང་སྙི་མ་ོདེ་དག་གིས་ཉི་འདོ་འགོ་ཏུ་ཟས་གཡསོ་སྦྱརོ་ཡང་བྱེད་ཐུབ་

བྱེད་སྒོ།     ༦་༣ 

 རྩི་ཤིང་གི་གཞུང་རྟ་ཞིག་གཏུབས་ནས་དེའི་ཆ་ཤས་སྲབ་མོ་ཞིག་ལ་བཙག་དམར་གྱིས་ཚོས་རྒྱོབས། གཞུང་རྟའི་ཆ་ཤས་དེ་ཤེལ་

ལེབ་ཐགོ་ཏུ་བཞག་ནས་མངར་སྣུམ་ཐིགས་པ་གཅིག་དེའི་ཐགོ་ཏུ་བཏིགས། དེ་རྗེས་ལྕུགས་ཁེབ་དེ་བཀབ་ནས་ཕྲ་མཐངོ་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ཕྲ་

ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་དང་གནས་རིམ་རེ་རེར་ཞིབ་ལྟ་གྱིས། དཔེ་རིས་ ༦་༣། དང་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་མཐོང་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྡུར།

ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་གང་མཐོང་བ་དེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

1. ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་བཟོ་དབྱིབས་གཅིག་མཚུངས་རེད་འདུག་གམ།

2. ཕྲ་ཕུང་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཙམ་ཞིག་མཐོང་བྱུང་ངམ།

3. ཕྲ་ཕུང་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

པགས་འགོ་ཕུང་གྲུབ།

ནང་ཤུ ན།

ནང་ལྤགས།

སྒོར་ཤུ ན།

བཅུད་སྦུག

སྲབ་ཤུ ན་རིམ་པ།

བརླན་སྦུག

ཕྱི་ལྤགས།

རྩ་སྤུ།

འདྲེན་སྦུག་ཆུན་པོ།

}

དཔེ་རིས༌༦་༣ རྩི་ཤིང་གི་གཞུང་རྟའི་དོན་མཚོན་རི་མོ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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པས་དེ་དག་ལ་རྒྱོང་ཕུང་ལྗང་གཟུགས་ (chlorenchyma) ཞེས་འབོད། ཆུར་གནས་པའི་རྩི་ཤིང་གི་རྒྱོང་ཕུང་སྙི་

མོའ་ིནང་དུ་རླུང་འགྲོའ་ིཁུང་བུ་མང་བ་དེ་ཚོས་ཆུའི་འདེགས་ནུས་ (buoyancy) ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཁར་འཕྱོ་བའི་

རོགས་བྱེད་ཐུབ། རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་རྒྱོང་ཕུང་རླུང་སྦུག་ (aerenchyma) ཟེར། 

 རྒྱངོ་ཕུང་སྤྱིན་བག་ལ་རྒྱངོ་ཕུང་སྙི་མའོ་ིཁྱད་ཆསོ་མང་པ་ོལྡན་ཡདོ། འནོ་ཀྱང། རྒྱངོ་ཕུང་སྤྱིན་བག་གི་ཕྲ་

ཕུང་སོ་སོའ་ིདབྱིབས་ནར་མོ་དང། དེ་དག་སོ་སོའ་ིསྣེ་ཟུར་ན་ཤིང་ཕུང་ཕྲ་མོ་ (cellulose) གསོག་འབྱར་བྱས་ནས་

ཕྱི་སྐོགས་ཀྱི་ཟུར་འབར་འབུར་དུ་མངོན།  ཕུང་གྲུབ་འདི་རིགས་ནི་ལོ་མའི་གཞུང་རྟའི་ཕྱི་པགས་འགོ་དང། སྡོང་

ཤུན་གྱི་ནང་དུ་ཡདོ། རྒྱངོ་ཕུང་སྤྱིན་བག་གིས་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་ལྡེམ་ལྕུག་གིནུས་པ་སྟེ། ཕར་གུག་ཚུར་གུག་བྱེད་

སྐབས་གས་ཆག་ཏུ་མི་འགྲོ་བའི་སྲ་ནུས་འབྱིན་ཐུབ།

 རྒྱོང་ཕུང་སྲ་མོའ་ིཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིནང་དུ་གདོད་རྫས་མེད་ལ། ཕྱི་སྐོགས་ཐོག་ཏུ་ལིག་ནིན་ (lignin) མཐུག་

པོ་འབྱར་གསོག་བྱས་ཡོད་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིབར་ཆ་ (lumen) མི་སྣང་བའམ། ཡང་ན། ཆུང་ངུ་ལས་མེད། ཕྲ་

ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཚགས་སྟར་ཧ་ཅང་དམ་པ་ོཡདོ་རྐྱེན། ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་སྟངོ་ཆ་མངནོ་མི་ཐུབ། རྒྱངོ་ཕུང་

བཅུད་གཤེར།

ལྟེ་ཉིང།

བར་ཤུ ན།

ལྗང་སྒྲོམ།

གཤེར་ལྦུ།

ཕྲ་ཕུང་དབར་གྱི་སྟོང་ཆ།

ཕྱི་སྐོགས།

ཕྲ་ཕུང་དབར་གྱི་སྟོང་ཆ།

ཕྱི་སྐོགས་མཐའ་མ།

ཕྱི་སྐོགས།

ལྗང་སྒྲོམ།

ལྟེ་ཉིང།

གཤེར་ལྦུ།

བཅུད་གཤེར།

ཕྱི་སྐོགས་མཐའ་མ།

ཕྱི་སྐོགས་མཐུག་ཏུ་འགྲོ་བ།

ལྟེ་ཉིང།
གཤེར་ལྦུ།

ཕྱི་སྐོགས།

འབོས་ཆ་གཅིག

བར་ཆ་ཕྲ་མོ།

ཕྱི་སྐོགས་

མཐུག་པོ།

༼ཀ༽

༼ཀ༽

༼ཀ༽

༼ཁ༽ ༼ཁ༽

༼ཁ༽

དཔེ་རིས༌༦་༤ རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ། ༼ཀ༽ འཕྲེད་

བཅད་དུམ་བུ། ༼ཁ༽ གཞུང་བཅད་དུམ་བུ།
དཔེ་རིས༌༦་༥ རྒྱོང་ཕུང་སྤྱིན་བག ༼ཀ༽ འཕྲེད་

བཅད་དུམ་བུ། ༼ཁ༽ གཞུང་བཅད་དུམ་བུ།

དཔེ་རིས༌༦་༦ རྒྱོང་ཕུང་སྲ་མོ། 

༼ཀ༽ འཕྲེད་བཅད་དུམ་བུ། 

༼ཁ༽ གཞུང་བཅད་དུམ་བུ།



སློབ་ཚན་དྲུག།་པ། ཕུང་གྲུབ།
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སྲ་མོའ་ིཕྲ་ཕུང་ལ་སྤུ་ཉག་ (fibre) དང་སྲ་ཉག་ (sclereid) གཉིས་སུ་དབྱེ། སྤུ་ཉག་གི་ཕྲ་ཕུང་ནི་འཇོང་དབྱིབས་

ཅན་ལ་སྣེ་མ་ོགཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་རྣ།ོ སྲ་ཉག་གི་ཕྲ་ཕུང་ནི་དབྱིབས་མ་ངེས་ཤིང། གསནོ་པ་ོཡང་མིན་རུང། རྩི་ཤིང་གི་

ནང་ཤུ ན་དང་བཅུད་སྦུག དེ་བཞིན་སནོ་འབྲུ་མཁྲེགས་པ་ོསགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡདོ། སྲ་ཉག་གི་ཕྲ་ཕུང་འདི་རིགས་ལ་

རྡོའ་ིཕྲ་ཕུང་ (stone cells) ཡང་ཟེར། རྩི་ཤིང་ཕལ་ཆེ་བ་སྲ་ལ་རེངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱོང་ཕུང་སྲ་མོའ་ི

ཕུང་གྲུབ་ལྡན་པས་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ།   ༦་༣། 

 ལ་ོམ་གཅིག་གི་གཞུང་རྟ་ག་ལེར་བཅག་ནས་དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་པགས་པ་སྲབ་མ་ོཞིག་ལེན་ཐུབ་པ་གྱིས། ཆུ་ཉུང་ཙམ་བླུགས་པའི་སྡེར་

མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་པགས་པ་དེ་བླུགས་ནས་དེའི་ཐོག་ཏུ་བཙག་དམར་ཐིགས་པ་གཅིག་གཏིགས། སྐར་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་སོང་རྗེས་

པགས་པ་དེ་ཚོད་ལྟའི་ཤེལ་ལེབ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཞིབ་ལྟ་གྱིས།

སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང།

དབུགས་མིག

ནང་སྐོགས།

ལྗང་རྨེན།

ཕྱི་སྐོགས།

དཔེ་རིས༌༦་༧ ལོ་མའི་ཕྱི་ལྤགས་དང་དབུགས་མིག

 གངོ་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་ལ་ོམའི་ཕྱི་ལྤགས་དང་དབུགས་མིག་གཉིས་མཐངོ་ཡདོ། སྤྱིར་བཏང་ལ་ོམའི་ཕྱི་

ལྤགས་ནི་རིམ་པ་གཅིག་ཁ་ོནས་གྲུབ། འནོ་ཀྱང། ས་གཤིས་སྐམ་སར་གནས་པའི་རྩི་ཤིང་དེ་ཚོའི་ཕྱི་ལྤགས་ཧ་ཅང་

མཐུག་ལ། སྤྲ་ཚིལ་འདྲ་བའི་སྤྱིན་ཁུས་ཕྱི་ལྤགས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་ཡོངས་སུ་བཏུམས་ཡོད། འདིས་རྩི་ཤིང་དེ་ཚོས་ཆུ་ཉར་

འཇོག་བྱེད་པའི་རོགས་ཐུབ་ལ། གཞན་བརྟེན་ཧམ་སྤུ་སོགས་ཀྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་འགོག་སྲུང་ཡང་ཐུབ། ཕྱི་ལྤགས་

ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཡོད་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་སྟོང་ཆ་མེད་པ་མ་ཟད། ཕྲ་ཕུང་སོ་

སོའ་ིབཟོ་དབྱིབས་ལེབ་ཅིང། ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ཕྱི་སྐོགས་དེ་ནང་ངོས་ཀྱི་ཕྱི་སྐོགས་ལས་མཐུག

 ང་ཚོས་ལ་ོམའི་ཕྱི་ལྤགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། དེའི་ཐགོ་ཏུ་ཁུང་བུ་ཆུང་ཆུང་མང་པསོ་ཁེངས་ཡདོ། ཁུང་བུ་

དེ་རིགས་ལ་དབུགས་མིག་(stomata)ཟེར་ཞིང། མཁལ་མའི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང་(guard cell)

གིས་དབུགས་མིག་དེའི་ཚོའི་མཐའ་བསྐརོ་ཡདོ། དབུགས་མིག་བརྒྱུད་དེ་མཁའ་དབུགས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་

ཟད་སྙིགས་རླངས་ཀྱང་ཕྱིར་འདོར་ཐུབ། 

 རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བའི་བྱེད་ལས་གཙོ་བ་ོནི་ཆུ་འཐུང་རྒྱུ་རེད། དེའི་དབང་གིས་རྩ་བའི་ཕྱི་ལྤགས་ཀྱི་ངསོ་སུ་བ་

སྤུ་མང་པ་ོཡདོ་པ་དེ་ཚོས་ཆུ་འཇིབ་གསགོ་གི་རྒྱ་ཁྱནོ་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐུབ། བྱེ་ཐང་དུ་གནས་པའི་རྩི་ཤིང་གི་ཕྱི་ལྤགས་

ཀྱི་ངོས་སུ་སྤྲ་ཚིལ་གྱི་བང་རིམ་ཧ་ཅང་མཐུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། ཤིང་སྡོང་ཞིག་གི་ཡལ་གའི་ཕྱི་ངོས་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཀྱི་རིམ་པ་དང་ཤིང་སྡོང་གསར་པ་ཞིག་གི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ། ཤིང་སྡོང་གི་ལོ་ན་ཇི་

ཙམ་རྒས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཤིང་སྡངོ་ལ་སྲུང་སྐྱབོས་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་དེ་རིགས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ། འདི་

འདྲའི་སྐབས་སུ་འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ཕལ་པས་སྡོང་པོའ་ིཕྱི་ལྤགས་དེ་ཚོ་གསར་སྐྱེ་དང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། 

སྡངོ་པའོ་ིཕྱི་ལྤགས་ཕྱི་མ་དེའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་ནུས་མེད་ཡིན་ཡང་ཕན་ཚུན་ཚགས་ཧ་ཅང་དམ་པ་མ་ཟད། སྤྲ་ཚིལ་གྱིས་

བཏུམས་ཡོད་རྐྱེན་རླུང་དང་ཆུའི་འགྲོ་འངོ་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐུབ། ཤིང་སྡོང་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་པགས་པ་དེ་ལ་

མཉེན་ཤིང་ (cork) ངམ་ཤུ ན་ལྤགས་ (bark) ཞེས་འབོད།

༦་༢་༢   ཁ༽ བརྟན་ཆགས་སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ། complex permanent tissue

 

 ད་བར་གྱི་ཕུང་གྲུབ་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཚང་མ་ཕྲ་ཕུང་རིགས་གཅིག་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན་ཕན་ཚུན་

འདྲ་པོ་ཡོད། ཕུང་གྲུབ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ་ཞེས་འབོད། བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་

རིགས་གཞན་ནི་བརྟན་ཆགས་སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ་ཞེས་པ་དེ་རེད། སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ་ནི་ཕྲ་ཕུང་རིགས་མི་འདྲ་དུ་

མས་གྲུབ་ཀྱང། བྱེད་ལས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཐུན་མོང་དུ་འགྲུབ་དགོས་རྐྱེན། ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་མཉམ་ལས་འབྲེལ་

མཐུད་ཧ་ཅང་ཟབ། བརླན་སྦུག་ (xylem) དང་བཅུད་སྦུག་ (phloem) གི་ཕུང་གྲུབ་ནི་སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་དཔེ་

མཚོན་ཞིག་ཡིན།  ཕུང་གྲུབ་འདི་གཉིས་ནི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བྱེད་ལས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་གཉིས་མང་པོ་འདུས་

པའི་ཆུན་པོར་འདྲེན་སྦུག་ཆུན་པོ་ (vascular bundle) ཞེས་འབོད། འདྲེན་སྦུག་གམ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བྱེད་ལས་ཅན་

གྱི་ཕུང་གྲུབ་ནི་རྩི་ཤིང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ལ། རྩི་ཤིང་གི་རིགས་སྐམ་སར་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་མ་ལག་

གཙོ་བོ་ཡང་ཡིན། 

 གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ ༦་༨། ནི་རྩི་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་དུམ་བུ་ཞིག་གི་དོན་མཚོན་རི་མོ་ཡིན། འདྲེན་སྦུག་ཆུན་

པོའ་ིནང་དུ་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་འདུས་ཡོད། བརླན་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ནི་སྦུབས་གཏོགས་ (tracheid)

སྦུབས་ལམ། སྤུ་ཉག

བརླན་སྦུག བཅུད་སྦུག

ཁྲོལ་སྡེར།

ཁྲལོ་མདངོ།

བཅུད་སྦུག་

རྒྱོང་ཕུང་

སྙི་མོ།

ཕྲ་ཕུང་

ཟླ་བོ།

བརླན་སྦུག སྲབ་ཤུ ན། བཅུད་སྦུག

ཕྱི་ལྤགས།

སྲབ་ཤུ ན།

སྦུབས་གཏོགས།

དཔེ་རིས༌༦་༨ སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་རིགས།



སློབ་ཚན་དྲུག།་པ། ཕུང་གྲུབ།
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དང། སྦུབས་ལམ། (vessels)  བརླན་སྦུག་གི་རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ། (xylem parenchyma)   བརླན་སྦུག་གི་སྤུ་ཉག་ (xy-

lem fibre) བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། འདི་ཚོས་གྲུབ་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཕལ་ཆེ་བ་གསོན་པོ་མིན་ལ་ཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིཕྱི་སྐོགས་ཧ་

ཅང་མཐུག  སྦུབས་གཏགོས་དང་སྦུབས་ལམ་ནི་མདངོ་དབྱིབས་ཡིན་རྐྱེན་ཆུ་དང་གཏེར་རྫས་གྱེན་དུ་སྐྱེལ་འདྲེན་

བྱེད། རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོས་ཟས་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཆུ་དང་གཏེར་རྫས་འཕྲེད་དུ་བརྒྱུད་ཁྲིད་ཡང་བྱེད་

ཐུབ། བརླན་སྦུག་སྤུ་ཉག་གིས་བརླན་སྦུག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ།

 བཅུད་སྦུག་ནི་ཁྲོལ་སྡེར་(sieve plate)དང། ཁྲོལ་མདོང།(sieve tube) བཅུད་སྦུག་གི་རྒྱོང་ཕུང་སྙི་

མོ།(phloem pharenchyma)དང། ཕྲ་ཕུང་ཟླ་བོ།(companion cell)  བཅུད་སྦུག་སྤུ་ཉག་(phloem fibre)བཅས་

ཀྱིས་གྲུབ། ཁྲོལ་མདོང་ནི་མདོང་དབྱིབས་ཅན་ལ་བུ་ག་མང་བ་ཞིག་ཡིན། བརླན་སྦུག་གིས་དངོས་རྫས་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང། བཅུག་སྦུག་གིས་ལ་ོམ་ནས་ཟས་བཅུད་བླངས་ཏེ་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་གཞན་

དུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། བཅུད་སྦུག་གི་སྤུ་ཉག་མ་གཏོགས་དེ་བྱིངས་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མ་གསོན་པོ་ཡིན།

༡།   རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ་དེ་ཚོའི་མིང་བྲིས།

༢།  རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས་གང་དུ་ཡོད་དམ།

༣།  བེ་ཏའི་ཤིང་གི་སྦུན་པ་ (husk) དེ་ཕུང་གྲུབ་གང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ།

༤།  བཅུད་སྦུག་གི་གྲུབ་ཆ་དེ་དག་བྲིས།

དྲི་བ་།ྣ

༦་༣  སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ། Animal Tissue

 ང་ཚོས་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བྲང་ཁོག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཚོར་ཐུབ་ལ། གོམ་བགྲོད་བྱེད་

པའི་སྐབས་སུ་རྐང་ལག་གི་འགུལ་སྐྱོད་

ཚོར་ཐུབ། མ་ཟད་ལས་དོན་ཅི་འདྲ་ཞིག་

འགྲུབ་ཀྱང་ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་

རུང་ཞིག་འགུལ་དགོས། ཇི་ལྟར་བྱས་

ནས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་དག་གིས་འགུལ་

སྐྱོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ།  ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་

ནང་དུ་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཞེས་པ་ཞིག་

ཡོད། ཕྲ་ཕུང་དེའི་འཁུམ་པ་དང་ལྷོད་

པའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་

ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱུང། 

ཕོ་བ།

ངོས་འཇམ་ཤ་གནད་སྤུ་ཉག

ངོས་འཇམ་ཤ་གནད་སྤུ་ཉག
ལྟེ་ཉིང།

དཔེ་རིས༌༦་༩ ཤ་གནད་ཀྱི་སྤུ་ཉག་གནས་ཡུལ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 དབུགས་གཏངོ་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རྔུབ་པའི་འཚོ་རླུང་དེ་གླ་ོབ་བརྒྱུད་ནས་ཁྲག་གི་ནང་དུ་

འཛུལ་བ་དང། ཁྲག་གིས་འཚོ་རླུང་དེ་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཤས་གང་སར་བསྐྱེལ་ནས། ཕྲ་ཕུང་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་འཚོ་

རླུང་མཁ་ོསྤྲདོ་བྱེད། ཕྲ་ཕུང་ལ་འཚོ་རླུང་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་སྦྱངས་ཟིན་པའི་སྐུད་རྡུལ་

གཟུགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་གོང་གི་དྲི་ལན་གྱི་ཁུང་སྣེ་ཞིག་སྤྲོད་ཐུབ། ཁྲག་གིས་དངོས་རྫས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་

པའོ་ིཆ་ཤས་གཅིག་ནས་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ཏུ་དབརོ་འདྲེན་བྱེད་པ་མ་ཟད། སྙིགས་ར་ོཚང་མ་བསྡུ་ལེན་བྱས་ནས་

མཆིན་པ་དང་མཁལ་མའི་ནང་དུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། 

 ཁྲག་དང་ཤ་གནད་གཉིས་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དུ་བགྲང་ཆོག  ཕུང་གྲུབ་ས་ོསའོ་ི

བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་ནས་སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པའོ་ིནང་དུ་ཕུང་གྲུབ་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་རུ་དབྱེ་བ་སྟེ། 

སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་དང། འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ། ཤ་གནད་ཕུང་གྲུབ། དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་བཅས་ཡིན།

༦་༣་༡   སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ། Epithelial Tissue

 སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པའོ་ིཕྱི་ནང་གི་པགས་པའི་རིམ་པ་སྲབ་མ་ོཞིག་

གམ། ཡང་ན། ཉེན་སྐྱོབ་ཕུང་གྲུབ་ཅིག་ལ་སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་ཟེར། སྐྱི་མོའ་ི

ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཤས་དང་སྦུབས་མདོང་ཚང་མ་བཏུམས་ཡོད། 

ཁའི་པགས་པ་དང་རྩ་སྦུབས་ཀྱི་ནང་ཤ གློ་བའི་གློ་ལྦུ། དེ་བཞིན་མཁལ་མའི་

སྦུབས་མདོང་སོགས་དབང་པོ་དང་དབང་པོའ་ིམ་ལག་ཚང་མ་སྐྱི་མོའ་ིཕུང་

གྲུབ་ཀྱིས་བཏུམས་ཡོད། སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་ནི་ཕན་ཚུན་ཚགས་དམ་ལ་གྲལ་

འགྲིག་ཅིང། ཡུག་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པས་ན། ཕྲ་ཕུང་ཕན་

ཚུན་དབར་ལ་སྟོང་ཆ་ཆུང་ཆུང་ལས་མེད། དེའི་དབང་གིས། དེ་དག་སོ་སོའ་ི

བར་སྲུབས་སུ་འཚང་པའི་དངོས་རྫས་ཀྱང་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད། གཟུགས་པོའ་ི

ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་འགྲོ་འངོ་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྐྱི་

མོའ་ིརིམ་པ་གཅིག་ངེས་པར་དུ་བརྒྱུད་དགོས། དེས་ན། སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་ཀྱི་

འདེམས་འཚག་ནུས་པ་ནི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་པོའ་ིཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་འགྲོ་

འངོ་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་

ཡིན། སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་དང་ཕུང་གྲུབ་གཞན་གྱི་བར་དུ་སྤུ་ཉག་ཅན་ (fibrous) 

གྱི་སྤྱིན་སྐྱི་སྲབ་པོ་ཞིག་ཡོད། བྱེད་རྩོལ་མི་འདྲ་བའི་སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་སོ་སོའ་ི

བཟོ་དབྱིབས་ཕན་ཚུན་ཡང་མི་འདྲ། དཔེར་ན། རྩ་སྦུབས་ཀྱི་ནང་ཤའམ། ཡང་

ན། གློ་བའི་གློ་ལྦུ་ (lung alveoli) ལྟ་བུའི་སྐྱི་མོའ་ིབཟོ་དབྱིབས་ནི་ལེབ་མོ་

ཞིག་ཡོད། སྐྱི་མོ་འདི་ཚོའི་རིགས་ལ་ཉ་སག་སྐྱི་མོ་ (squamous epithelium) 

ཟེར། ཉ་སག་སྐྱི་མོ་དཀྱུས་མ་དེ་རིགས་ནི་ཧ་ཅང་སྲབ་ལ་དབྱིབས་ལེབ་མོ་ཤ་

སྟག་ཡིན། མིད་པ་དང་ཁའི་ནང་གི་པགས་པ་དེ་ཚོ་ནི་ཉ་སག་སྐྱི་མོས་གྲུབ། 

ཉ་སག་སྐྱི་མོ།

གྲུ་བཞི་ནར་གཟུགས་སྐྱི་མོ།

ཀ་དབྱིབས་སྐྱི་མོ།

ཉ་སག་བརྩེགས་རིམ་སྐྱི་མོ།

དཔེ་རིས༌༦་༡༠ སྐྱི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་རིགས་

མི་འདྲ་བ་ཁག་ཅིག



སློབ་ཚན་དྲུག།་པ། ཕུང་གྲུབ།
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གཟུགས་པོར་ཉེན་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་པགས་པ་དེ་ཚོའང་ཉ་སག་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ། སྐྱི་མོའ་ིཕྲ་ཕུང་དེ་དག་

གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་གཅིག་བརྩེགས་ནས་བང་རིམ་དུ་མའི་སྐྱི་མོ་ཞིག་གྲུབ་ཚེ། འདི་ལ་ཉ་སག་བརྩེགས་རིམ་སྐྱི་མོ་ 

(stratified squamous epithelium) ཞེས་འབོད། 

 རྒྱུ་མ་དང་དབུགས་ལམ་གྱི་སྐྱི་མ་ོདེ་ཚོའི་ནང་དུ་དངསོ་རྫས་འཐིམ་ཐནོ་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱི་མ་ོདེ་ཚོའི་

ཕྲ་ཕུང་གི་ངོས་སུ་དངོས་རྫས་འདྲ་མིན་འགྲོ་འངོ་དང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ། སྐྱི་མོ་དེ་ཚོའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཀ་དབྱིབས་ 

(columnar) ཡིན། དབུགས་ལམ་ནང་གི་སྐྱི་མོ་དེ་ཚོའི་ངོས་སུ་གཟི་སྤུ་ (cilia) མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་བེ་སྣབས་(mu-

cus) གཙང་སེལ་གྱི་རོགས་བྱེད་ཐུབ། སྐྱི་མོ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ཀ་དབྱིབས་གཟི་སྤུ་ཅན་གྱི་སྐྱི་མོ་ (ciliated colum-

nar epithelium) ཟེར། 

 མཁལ་མའི་སྦུ་གུ་དང་མཆིལ་རྨེན་གྱི་སྦུ་གུ་སོགས་ནི་གྲུ་བཞི་ནར་གཟུགས་ (cuboidal) ཀྱི་སྐྱི་མོས་

བཏུམས་ཡོད། སྐྱི་མོ་འདི་རིགས་ནི་རྨེན་བུའི་སྐྱི་མོ་ཡིན་རྐྱེན། རྨེན་གཤེར་གཏོང་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་

ལྡན་ཡདོ། སྐབས་འགར་སྐྱི་མ་ོའདི་རིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནང་དུ་ལྟེབ་ནས་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་རྨེན་བུ་གྲུབ་ཐུབ། སྐྱི་མ་ོ

འདི་རིགས་ལ་རྨེན་བུའི་སྐྱི་མོ་ (glandular epithelium) ཟེར།

༦་༣་༢  འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ། Connective Tissue
 

 འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་གྱི་

སྟོང་ཆ་ཆེ་ལ། སྟོང་ཆའི་ནང་དུ་ཕིག་ཕིག་འདྲ་བའི་

གཤེར་གཟུགས་སམ། ཡང་ན། སྟུག་ལ་མཁྲེགས་པའི་

བར་རྒྱུས་(matrix)འཚང་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་

གྱི་བར་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ནི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ས་ོསའོ་ི

བྱེད་ལས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

 ཁྲག་ནི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ཞིག་ཡིན། ཁྲག་

ཐིགས་པ་གཅིག་ཚོད་ལྟའི་ཤེལ་ལེབ་ཐགོ་ཏུ་གཏིག་ནས་

ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། ཁྲག་གི་ནང་

དུའང་ཕྲ་ཕུང་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་འདུས་ཡོད་པ་

མཐོང་ཐུབ། ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འཚང་

པའི་བར་རྒྱུའི་མིང་ལ་ཁྲག་སྐྱོ་ (plasma) ཟེར་ཞིང། 

མདོག་སེར་ལ་ཕྱེད་གསལ་བ་ཞིག་ཡོད། ཁྲག་སྐྱོའ་ིནང་

དུ་ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་ (red blood cell) དང། ཁྲག་

དཀར་ཕྲ་ཕུང།(white blood cell) དེ་བཞིན། ཁྲག་གི་

ཞིབ་བུ་ (blood platelets) བཅས་འདུས་པར་ཁྲག་

གཤེར་ཟེར། ཁྲག་སྐྱོའ་ིནང་དུ་ཚྭ་དང། སྤྲི་དཀར་རྫས།  

ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང།
ཁྲག་གི་ཞིབ་བུ།

གཤེར་རྨེན་ཁྲག་ཕུང།

lymphocyte

ཉིང་རྐྱང་ཁྲག་ཕུང།

monocyte

བུལ་ཚོས་ཁྲག་ཕུང།

basophil

དམར་ཚོས་ཁྲག་ཕུང།

eosinophil

བར་ཚོས་ཁྲག་ཕུང།

neutrophil

དཔེ་རིས༌༦་༡༡ ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་མི་འདྲ་བ་རྣམས། 

ཁྲ
ག
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ར
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ང

།
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སྐུལ་རྩི་ (hormone) བཅས་ཀྱང་འདུས་ཡོད། ཁྲག་གཤེར་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་སར་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་ནས་རླུང་

དང་ཟས། སྐུལ་རྩི་དང་སྙིགས་མ་སོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད། 

 རུས་པ་ནི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་གཞན་ཞིག་ཡིན་ལ། མཐོ་རིམ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཡང་

ཡིན་རྐྱེན། དབང་པོ་དང་དབང་པོའ་ིམ་ལག་བཅས་པའི་བརྟེན་གཞི་གཙོ་བོ་ཡིན།  རུས་པའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་

ཕན་ཚུན་གྱི་སྟོང་ཆའི་བར་ན་དཀར་ཤམ་ (calcium) དང་འདོ་མས་ (phosphorous) གྲུབ་པའི་བར་རྒྱུ་མཁྲེགས་པོ་

ཞིག་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་རུས་པ་ནི་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པས་མཉེན་གུག་བྱེད་མི་ཐུབ།

 ཉེ་བའི་རུས་པ་གཉིས་དམ་པོར་སྦྲེལ་བའི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཚིགས་ལྕིབས་ (ligament) ཟེར། 

ཚིགས་ལྕིབས་ལ་རྐྱང་སྐུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་མ་ཟད། ཚིགས་ལྕིབས་ཀྱི་ཕྱི་ངསོ་སུ་རྒྱུས་པ་མང་པ་ོཡདོ་རྐྱེན། ཧ་

ཅང་སྲ་བའི་ཕུང་གྲུབ་ཅིག་ཡིན། ཚིགས་ལྕིབས་ཀྱི་ནང་ལྡེབས་ནས་འཇམ་འདྲེད་ཀྱི་ཁུ་བ་འཛག་ནས་རུས་ཚིགས་

གཉིས་དབར་གྱི་གཙུབ་བརྡར་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐུབ། ཚིགས་ལྕིབས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་བར་རྒྱུ་དེ་ཙམ་

མང་པོ་མེད། ཤ་གནད་རུས་པར་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་དེ་ལ་རྒྱུས་པ་ (tendon) ཟེར། རྒྱུས་པ་ནི་

སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་ལ་མཉེན་གུག་དེ་ཙམ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྤུ་ཉག་ཅན་ (fibrous) གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཅིག་ཡིན།

 འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་གཞན་ཞིག་ནི་ཕྲུམ་རུས་ (cartilage) ཡིན། ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་

གྱི་སྟངོ་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་མ་ཟད། ཀ་ར་དང་སྤྲི་དཀར་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་བར་རྒྱུས་ཁེངས་ཡདོ། ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་

སྐུད་རྡུལ་གཟུགས། བཅུད་གཤེར།

ཚིལ་རིལ།

ལྟེ་ཉིང།

སོབ་རྫས།

མཁྲེགས་རྫས།

ཁྲག་རྩ།

སོབ་རྫས། མཁྲེགས་རྫས།

རུས་རྫས།

ཁྲག་རྩ།

རྒོལ་སྲུང་ཆེན་མོ། ཉག་སྐྱེའི་ཕྲ་ཕུང།སྤྱིན་རྒྱུའི་སྤུ་ཉག

བརླ་རུས།

ཕྲུམ་རུས།

ཚིགས་ལྕིབས།

རྗེ་ངར་རུས་ཆེན།

རྗེ་ངར་རུས་ཆུང།

དཔེ་རིས༌༦་༡༢༌ རུས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དོན་མཚོན་རི་མོ། དཔེ་རིས༌༦་༡༣ ཕྲུམ་རུས་གནས་ཡུལ།

དཔེ་རིས༌༦་༡༤ ཚིལ་ཕད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང།དཔེ་རིས༌༦་༡༤ ཁུལ་ནག་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ།
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ཕྲུམ་རུས་ཀྱིས་ལྷུ་ཚིགས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་འཇམ་འདྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་འབྱིན་ཐུབ། སྣ་དང་རྣ་མཆོག གློ་ཡུ་དང་གྲེ་

བ་སོགས་སུ་ཕྲུམ་རུས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ལྟེབ་གུག་གི་རང་བཞིན་ལྡན། 

 རྐང་མར་དང་དབང་རྩ། ཁྲག་རྩ་དང་ཤ་གནད་སགོས་ཀྱི་བར་དུ་ཁུལ་ནག་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ (areolar 

connective tissue) ཅེས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ཕུང་གྲུབ་འདིས་དབང་པོ་ནང་རོལ་དུ་འཚང་སྟེ་དབང་པོའ་ིམ་ལག་

དང་དེ་དག་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ། 

 ཚི་ལུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་སའི་ཚིལ་ཕད་ (adipose) ཕུང་གྲུབ་ནི་ནང་ཁྲོལ་དབང་པོ་དང་པགས་པའི་བར་ན་

ཡོད། ཚིལ་ཕད་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཚིལ་རིལ་ (fat globules) གྱིས་ཁེངས་ཏེ། བརྒྱུད་བཀག་ (insulator)དངོས་

པོའ་ིརང་བཞིན་སྟོན། 

༦་༣་༣   ཤ་གནད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ། Muscular tissue

 ཤ་གནད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ནི་འཇོང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཤ་གནད་ཀྱི་སྤུ་ཉག་(muscle fibres)གིས་གྲུབ། ཤ་གནད་

ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་བྱེད་རྩོལ་གྱིས་ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱུང། ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་འཁུམ་ནུས་ཅན་གྱི་སྤྲི་དཀར་

རྫས་ཤིག་ཡོད། དེའི་འཁུམ་པ་དང་ལྷོད་པའི་བྱེད་རྩོལ་ནི་ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་ཡིན། ང་ཚོའི་

ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་ཁག་ཅིག་ནི་ང་རང་ཚོའི་བསམ་འདདོ་བཞིན་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། ལག་ངར་གྱི་ཤ་

གནད་ནི་ང་རང་ཚོས་སྐུམ་འདོད་པའི་སྐབས་སུ་སྐུམ་ཆོག་པ་དང། རྐྱོང་འདོད་པའི་སྐབས་སུ་རྐྱོང་ཆོག་པ་ཡིན་

རྐྱེན། ཤ་གནད་འདི་རིགས་ལ་ཀུན་བསླངས་ཤ་གནད་(voluntary muscle)ཅེས་འབོད། ཤ་གནད་འདི་རིགས་ཕལ་

ཆེ་བ་ནི་རུས་པར་འབྱར་ཡོད་རྐྱེན་རུས་འབྱར་ཤ་གནད་(skeletal muscle)ཀྱང་ཟེར། གལ་ཏེ་ཤ་གནད་འདི་རིགས་

ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་ཚོས་རན་པ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་ཕྲ་མཐངོ་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། དཀར་པ་ོདང་ནག་པ་ོརེ་མསོ་ཀྱིས་

འབྲེལ་བའི་ཤུ ར་རིས་ཤིག་མཐོང་ཐུབ། དེར་བརྟེན། ཤ་གནད་འདི་རིགས་ལ་ཤུ ར་རིས་ཤ་གནད་(striated muscle)

ཀྱང་འབོད། ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་འདི་རིགས་ནི་མདོང་དབྱིབས་ཅན་ལ་ལྟེ་ཉིང་མང་བའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཡིན། 

ལྟེ་ཉིང།

ཤུར་རིས།

ལྟེ་ཉིང།

ཤུར་རིས་ཤ་གནད། ངོས་འཇམ་ཤ་གནད། སྙིང་གི་ཤ་གནད།

དཔེ་རིས༌༦་༡༤ རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་ནང་དུ་ཟས་རིགས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་དང། ཁྲག་རྩ་འཁུམ་ལྷོད་བྱེད་པའི་

ངང་ཚུལ་འདི་རིགས་ནི་ཀུན་ནས་མ་བསླངས་པའི་ཤ་གནད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ (involuntary movement) ཅིག་ཡིན། 

འགུལ་སྐྱོད་འདི་རིགས་གང་འདོད་ལྟར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ། ངོས་འཇམ་ཤ་གནད་ (smooth muscle) དམ། 

ཡང་ན། ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་ཤ་གནད་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱདོ་འདི་རིགས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། ཤ་གནད་

འདི་རིགས་ནི་མིག་གི་འཇའ་སྐྱི་ (iris) དང། གློ་བའི་གློ་ཡུ།(bronchi) དེ་བཞིན་གཅིན་སྦུག་ (ureter) སོགས་སུ་

ཡོད། ཤ་གནད་འདི་རིགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་རིང་ལ་རྩེ་མོ་རྣོ་ཞིང། ལྟེ་ཉིང་རྐྱང་ལྡན་ཤ་སྟག་ཡིན།  དེ་ཚོར་ཤུ ར་རིས་མིན་

པའི་ཤ་གནད་ (unstriated muscle) ཀྱང་འབོད།

 སྙིང་ཁམས་ཀྱི་ཤ་གནད་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རྡེབ་རྒྱུན་སྙམོས་པའི་འཁུམ་ལྷདོ་བྱས་ཏེ་ཁྲག་རྩའི་

ནང་གི་ཁྲག་གཤེར་འཁོར་སྐྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཐུབ། ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་ཤ་གནད་འདི་རིགས་ལ་སྙིང་ཤ་ 

(cardiac muscle) ཟེར། སྙིང་ཤའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་ལྟེ་ཉིང་རྐྱང་ལྡན་དང། ཡལ་ག་ཅན་གྱི་མདོང་དབྱིབས་ཤིག་ཡིན།

༦་༣་༤  དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ། Nervous tissue

 དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལ་ཐོགས་རེག་ཚོར་བའི་ནུས་པ་ཡོད། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོར་ནུས་ལ་ངར་སྣང་ 

(impulse) ཟེར། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ངར་སྣང་སྐྱེ་སླ་ལ། ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་དེ་མཆེད་ཀྱང་སླ། ཀླད་

པ་དང་རྒྱུངས་པ། དེ་དག་ལས་གྱེས་པའི་དབང་རྩ་བཅས་ནི་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་

ཕྲ་ཕུང་གཟུགས་དང་ལྟེ་ཉིང། གདོད་རྫས་ཀྱི་ཡལ་འབུར་ (protoplasmic protrusion) བཅས་ཀྱིས་གྲུབ། གདོད་

རྫས་ཀྱི་ཡལ་འབུར་ལ་རིང་ཞིང་ཕྲ་ལ་ཡན་ལག་ཉུང་བའི་མདའ་འབུར་ (axon) དང། ཐུང་ལ་སྡོང་པོའ་ིཡལ་གའི་

དབྱིབས་ཀྱི་སྡོང་འབུར་ (dendrites) བཅས་སུ་དབྱེ། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིང་ཚད་ལ་མི་ཊར་གཅིག་མིན་ཙམ་

ཡོད། དབང་རྩའི་ངར་སྣང་གིས་ང་ཚོའི་ཤ་གནད་ལ་འགུལ་སྐྱོད་འབྱིན་པ་ཡིན། ཤ་གནད་དང་དབང་རྩ་མཉམ་

སྡེབ་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཐོགས་རེག་ལ་ཡ་ལན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གཞི་རྩ་དེ་ཡིན། 

གདདོ་རྫས་ཀྱི་ཡལ་འབུར།

སྡོང་འབུར།

ལྟེ་ཉིང།

བཅུད་གཤེར།

མདའ་འབུར།

རཱན་ཝིར་ཚིགས།

ཤོ་ཝན་ཕྲ་ཕུང།

བད་རྩིའི་ཐུམ།

}

དཔེ་རིས༌༦་༡༥ དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དོན་མཚོན་རི་མོ།



སློབ་ཚན་དྲུག།་པ། ཕུང་གྲུབ།

139

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

བཟོ་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་གཅིག་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་ཤིག་ལ་ཕུང་གྲུབ་ཟེར། Ö

རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ་ལ་འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་དང་བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་གཉིས་སུ་འདོད། Ö

རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་གནས་ཤིག་སྟེ། རྒྱུན་དུ་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་འཚར་གནས་ཕུང་ Ö

གྲུབ་ཅེས་འབོད།

འཚར་གནས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་ང་ོབོ་ངེས་པ་སྟེ། བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་ Ö

པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་ཟེར། བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་ལ་

ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ་དང་སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ་གཉིས་སུ་འདོད།

ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ་ལ་རྒྱངོ་ཕུང་སྙི་མ་ོདང་རྒྱངོ་ཕུང་སྤྱིན་སྐྱ།ོ རྒྱངོ་ཕུང་སྲ་མ་ོགསུམ་དང། སྣ་འདུས་ཕུང་ Ö

གྲུབ་ལ་བརླན་སྦུག་དང་བཅུད་སྦུག་ལྟ་བུའ།ོ

སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་སྐྱི་མའོ Ö ་ིཕུང་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ། ཤ་གནད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ། དབང་

རྩའི་ཕུང་གྲུབ་བཅས་བཞི་རུ་དབྱེ།

བྱེད་ལས་དང་བཟོ་དབྱིབས་ལ་ལྟོས་ནས་སྐྱི་མོའ Ö ་ིཕུང་གྲུབ་ལ་ཉ་སག་སྐྱི་མོ་དང། གྲུ་བཞི་ནར་གཟུགས་

སྐྱི་མོ། ཀ་དབྱིབས་སྐྱི་མོ། གཟི་སྤུ་ཅན། རྨེན་བུའི་སྐྱི་མོ་བཅས་སུ་དབྱེ།

འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཁུལ་ནག་ཕུང་གྲུབ་དང། ཚིལ་ཕད་ཕུང་གྲུབ། རུས་པ། རྒྱུས་པ། ཚིགས་ལྕིབས།  Ö

ཕྲུམ་རུས། ཁྲག་བཅས་སུ་དབྱེ།

ཤ་གནད་ཕུང་གྲུབ་ལ་ Ö ཤུ ར་རིས་ཅན་དང་ཤུ ར་རིས་མིན་པ། སྙིང་ཤ་བཅས་སུ་དབྱེ།

དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ནི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་ཅིང། ངར་སྣང་ལེན་པ་དང་སྐྱེལ་བ་གཉིས་ཀ་བྱེད་ Ö

ཐུབ།

དྲི་བ་།ྣ

༡།  ང་ཚོའི་ལུས་པོའ་ིའགུལ་སྐྱོད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་དེའི་མིང་བྲིས།

༢།  དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། དེའི་བཟོ་དབྱིབས་འབྲི་དགོས།

༣།   སྙིང་ཤའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་བྲིས།

༤།   ཁུལ་ནག་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།
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༡།   ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས།

༢།   བརླན་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་ཚོའི་མིང་བྲིས།

༣།   རྩི་ཤིང་གི་ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ་དང་སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༤།   རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ་དང། རྒྱོང་ཕུང་སྤྱིན་སྐྱོ། རྒྱོང་ཕུང་སྲ་མོ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།

༥།   དབུགས་མིག་གི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

༦།   རི་མོའ་ིལམ་ནས་ཤ་གནད་ཀྱི་སྤུ་ཉག་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།

༧།   སྙིང་ཤའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

༨།   ཤུར་རིས་ཅན་དང་ཤུ ར་རིས་མིན་པ། སྙིང་ཤ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས།

༩།   དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་ནས་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིམིང་བྲིས།

༡༠།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་སོ་སོའ་ིམིང་བྲིས།

ང་ཚོའི་ཁའི་ནང་གི་པགས་པའི་ཕུང་གྲུབ།i. 

ཤ་གནད་དང་རུས་པའི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ།ii. 

རྩི་ཤིང་ནང་དུ་ཟས་བཅུད་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕུང་གྲུབ།iii. 

ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའiv. ་ིནང་དུ་ཚི་ལུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕུང་གྲུབ།

བར་རྒྱུ་གཤེར་ཁུ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ།v. 

ཀླད་པའི་ནང་དུ་གནས་པའི་ཕུང་གྲུབ།vi. 

༡༡།  གཤམ་གྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིནང་གི་ཕུང་གྲུབ་ངོས་འཛིན་གྱིས། པགས་པ། ཤིང་སྡོང་གི་ཤུ ན་ལྤགས། རུས་པ།  

      མཁལ་མའི་སྦུ་གུའི་ནང་ཤ  འདྲེན་སྦུག་ཆུན་པོ།

༡༢། རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ་གནས་སའི་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིམིང་བྲིས།

༡༣། རྩི་ཤིང་གི་ཕྱི་ལྤགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

༡༤། མཉེན་ཤིང་གིས་རྩི་ཤིང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ།

༡༥། གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་སྟོང་ཆ་སྐོངས། 

སྦྱོང་ཚན་།ྣ

བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ།

ཕུང་གྲུབ་དཀྱུས་མ། སྣ་འདུས་ཕུང་གྲུབ།

རྒྱོང་ཕུང་སྤྱིན་སྐྱོ། བརླན་སྦུག
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འཚར་གནས་ཕུང་

གྲུབ

meristematic 

tissue
རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཕུང་གྲུབ

བརྟན་ཆགས་ཕུང་

གྲུབ།

parmament tis-

sue

གྱེས་འཕེལ་མི་བྱེད་ཅིང། བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་ཕུང་

གྲུབ།

རྩེ་མོའ་ིའཚར་

གནས།
apical meristem རྩི་ཤིང་རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས། 

ཚིགས་སྐྱིའི་འཚར་

གནས།

intercalary mer-

istem
རྩི་ཤིང་གི་ཚིགས་མཚམས་ཀྱི་འཚར་གནས།

མྱུག་རྩེའི་འཚར་

གནས།

shoot apical 

meristem
རྩི་ཤིང་གི་མྱུ་གུའི་རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས།

རྩ་རྩེའི་འཚར་

གནས། 

root apical mer-

istem
རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བའི་རྩེ་མོའ་ིའཚར་གནས།

གཞགོས་སྐྱིའི་འཚར་

གནས།
lateral meristem རྩི་ཤིང་གི་གཞོགས་ངོས་ཀྱི་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱི་འཚར་གནས།

རྣམ་པ་ངེས་འགྱུར།  differentiation
ཕྲ་ཕུང་གཅིག་འཚར་ལངོས་བྱུང་ཏེ་བརྟན་ཆགས་ཕུང་གྲུབ་

ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེ་ཚད་དང་བྱེད་ངེས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག

རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ། parenchyma

ཕྲ་ཕུང་གི་གཤེར་ཝུ་ཆེ་ཞིང་ཕྱི་སྐོགས་སྲབ་པ་མ་ཟད། གྱེས་

འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་ལ་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་སྙི་བ་གང་སར་

གནས་པའི་ཕུང་གྲུབ།

རྒྱོང་ཕུང་སྤྱིན་བག  collenchyma

ཕྲ་ཕུང་གི་སྣེ་ཟུར་དུ་ཤིང་ཕུང་ཕྲ་མོ་གསོག་འབྱར་བྱས་ཏེ་

ཕྱི་སྐོགས་ཀྱི་ཟུར་འབར་འབུར་དུ་མངོན་ཞིང། རྩི་ཤིང་གི་

རིགས་ལ་ལྡེམ་ལྕུག་གི་ནུས་པ་འབྱིན་ཐུབ་པའི་ཕུང་གྲུབ།  
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རྒྱོང་ཕུང་སྲ་མོ།  scelerenchyma
མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་དུ་གནས་པའི་ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་

གཉིས་བསྡོམས་འབོར་ལ་གདོས་གྲངས་ཟེར།  

བཅུད་སྦུག phloem རྩི་ཤིང་ནང་དུ་ཟས་བཅུད་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྦུ་གུ།

བརླན་སྦུག xylem
རྩི་ཤིང་ནང་དུ་བརླན་རིགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྦུ་

གུ།

བར་རྨེན། mesophyll
རྩི་ཤིང་གི་ལ་ོམའི་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱི་བར་དུ་ལྗང་རྨེན་གནས་སའི་

རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོའ་ིཕུང་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་ཤིག

རྒྱོང་ཕུང་ལྗང་

གཟུགས།
chlorenchyma ལྗང་སྒྲོམ་ལྡན་པའི་རྒྱོང་ཕུང་སྙི་མོ།

རྒྱོང་ཕུང་རླུང་སྦུག aerenchyma
རླུང་འགྲོའ་ིཁུང་བུ་ལྡན་པའི་ཆུར་གནས་རྩི་ཤིང་གི་རྒྱོང་

ཕུང་སྙི་མོ།

སྤུ་ཉག fibre
ཧ་ཅང་ཕྲ་བའི་སྤུ་ཡི་ཉག་མ་ཞིག་སྟེ། རྒྱོང་ཕུང་སྲ་མོའ་ིགྲུབ་

ཆ་ཞིག

སྲ་ཉག scelereid
རྩི་ཤིང་གི་སོན་འབྲུ་མཁྲེགས་པོ་དེ་རིགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་

པའི་ཕྲ་ཕུང་གསོན་པོ་མིན་པ་ཞིག

དབུགས་མིག stomata
ལོ་མའི་སྟེང་གི་ཁུང་བུ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་དང་རླུང་ཡར་འགྲོ་མར་

འགྲོ་བྱེད་ཡུལ།

སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང། guard cell
ལོ་མའི་སྟེང་གི་དབུགས་མིག་གི་གདང་འཚུམ་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག

འདྲེན་སྦུག་ཆུན་པོ། vascular bundle
རྩི་ཤིང་གི་བཅུད་སྦུག་དང་བརླན་སྦུག་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིལ་བའི་ཕུང་པོ།
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སྦུབས་གཏོགས། tracheid
བརླན་སྦུག་ནང་དུ་ཆུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྦུབས་ལམ་

དངོས་མིན་པ་ཞིག

སྦུབས་ལམ། vessels
བརླན་སྦུག་ནང་དུ་ཆུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྦུབས་ལམ་

དངོས།

ཁྲོལ་སྡེར། sieve plate
རྩི་ཤིང་གི་བཅུད་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ནང་གི་ཁྲོལ་མདོང་གི་

ཞབས་ར་རུ་ཁྲོལ་མ་ལྟ་བུའི་ཁུང་བུ་ཅན་ཞིག

ཁྲོལ་མདོང། sieve tube
རྩི་ཤིང་གི་ཟས་བཅུད་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་མདངོ་དབྱིབས་

ཅན་གྱི་སྦུ་གུ་ཞིག

ཕྲ་ཕུང་ཟླ་བོ། companion cell
ཁྲལོ་མདངོ་གི་ཕྲ་ཕུང་ལ་གཞགོས་འདེགས་བྱེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་

གི་རིགས་ཤིག

ཉ་སག་སྐྱི་མོ
squamous em-

pithelium
ལུས་ཀྱི་པགས་པ་དང་ཁ་དང་མིད་པའི་ནང་གི་སྐྱི་མོ།

ཁྲག་སྐྱོ། plasma ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་དབར་གནས་པའི་བར་རྒྱུ།

ཕྲ་ཕུང་དམར་པོ། red blood cell
ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ས་ོསརོ་འཚོ་རླུང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་

ཁྲག་མདོག་དམར་པོ་ཞིག

ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོ། white blood cell ལུས་པརོ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲག་མདགོ་དཀར་པ་ོཞིག

ཁྲག་གི་ཞིབ་བུ། blood platelets
ལུས་ཁྲག་བཞུར་དུ་མི་འཇུག་པར་ཁྲག་ལིང་དུ་འགྱུར་བར་

བྱེད་མཁན་ཞིག

རྒེལ་རྨེན་དཀར་མོ། lymphocyte

ནད་འགོག་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྟེ། ཕྲ་སྲིན་དང་གཉན་

སྲིན་ལ་སོགས་པའི་ནད་འབུར་འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཁྲག་

གི་ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོའ་ིརིགས་ཤིག
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རྒོལ་རྐྱང་དཀར་མོ། monocyte

ནད་འགོག་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྟེ། མཚེར་པ་དང་རྐང་

མར་ནས་བྱུང་ཞིང་ནད་རྐྱེན་འབུ་ཕྲ་ཟ་བའི་ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་

དཀར་པོའ་ིརིགས་ཤིག

བུལ་ཚོས་སྲུང་ཕུང། basophil
བུལ་ཚོས་འགོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང། ནད་རྐྱེན་ལ་ཚོར་

སྣང་སྐྱེན་པའི་ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོའ་ིརིགས་ཤིག

དམར་ཚོས་སྲུང་

ཕུང།
eosinophil

ཚོས་དམར་འགོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཞིང། ནད་རྐྱེན་ཕོག་

ཐུག་ལ་འགྱུར་བའི་སྐྱེན་པའི་ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོའ་ི

རིགས་ཤིག

བར་ཚོས་སྲུང་ཕུང། neutrophil
བར་ཚོས་འག་ོབའི་ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་ཞིང། ལུས་པརོ་སྲུང་སྐྱབོ་

བེྱད་པའི་ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོའ་ིརིགས་ཤིག

ཚིགས་ལྕིབས། ligament
ཉེ་བའི་རུས་པ་གཉིས་དམ་པོར་སྦྲེལ་བའི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་

གྲུབ་སྲ་མོ་ཞིག

རྒྱུས་པ། tendon ཤ་གནད་རུས་པར་སྦྱརོ་བར་བྱེད་པའི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ།

ཕྲུམ་རུས། cartilage རྣ་མཆོག་དང་གློ་ཡུ་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་རུས་པ་སྙི་མོ་ཞིག

ཚིལ་ཕད། adipose ཚི་ལུ་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཡུལ།

ཚིལ་རིལ། fat globules ཚི་ལུའི་རིལ་བུ།

ཀུན་བསླངས་ཤ་

གནད།

voluntary mus-

cel
ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱེད་ཆགོ་པའི་ཤ་གནད།

ཀུན་བསླངས་མིན་

པའི་ཤ་གནད།

involuntary 

muscle

ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བརྐྱང་བསྐུམ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཤ་

གནད། 

རུས་འབྱར་ཤ་གནད། skeletal muscle རུས་པར་འབྱར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཤ་གནད། 




