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སློབ་ཚན་བདུན་པ།

སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངོས་།

༡༽ དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ག།ཞི་རྩ།

༢༽ དབྱེ་འབྱེད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

༣༽ སྡེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ག།ོ་རིམ།

༤༽ རྩི་ཤིང་ག།ི་རིག།ས།

༥༽ སྲོག།་ཆག།ས་ཀྱི་རིག།ས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་ཏུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་སྒོ་ཀུན་

ནས་མཚུངས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ལ་ལ་ནི་གཟུགས་སྟབོས་ཆེ་ལ། ལ་ལ་ནི་ཆེས་ཕྲ་བས་མིག་དབང་གིས་ཟིན་མི་

ཐུབ། ཡང་རེ་འགར་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཁ་དགོ་ལྡན་པ་དང། རེ་འགར་བཀྲགས་མདངས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འདོ་

ཟེར་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཡང་ཁ་ཤས་ནི་ཕྱེད་དྭངས་གསལ་དང། ཁ་ཤས་ནི་ཕྱི་ནང་ཀུན་མངོན་པའི་དྭངས་གསལ་

ཅན་སགོས་སྐྱེ་དངསོ་ས་ོསརོ་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་རེ་ཡདོ། སྐྱེ་དངསོ་ས་ོསའོ་ིཐུན་མིན་ཁྱད་ཆསོ་འདི་དག་ནི་སྐྱེ་

དངོས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྣ་མང་དུ་མངོན་པའི་གཞི་རྩ་དེ་ཡིན། 

 རྒྱུན་གཏན་རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་ནས་གྱེས་ཏེ་རི་ཁུལ་དང། ནགས་གསེབ། མཚོ་

འགྲམ་སོགས་སུ་བསྐྱོད་ཚེ། སྔར་ཡེ་ནས་མཐོང་མྱོང་མེད་པའི་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཐོང་རྒྱུ་

ཡོད་ལ། སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་དེ་དག་ནི་རང་ཉིད་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཁོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་

གནས་པའི་སྲགོ་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་ལས་ཡངོས་སུ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡིན་སྲིད། དནོ་དངསོ་ཐགོ་སའི་ག་ོལའི་ཆ་ཤས་

མི་འདྲ་བ་ས་ོསརོ་སྐྱེ་དངསོ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕན་ཚུན་མི་གཅིག་ལ། ཆེ་ཚད་དང་ལ་ོཚད་སགོས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཧ་

ཅང་མང། དཔེར་ན། ཕྲ་བའི་མི་ཊར་ (nanometer) གཅིག་གཉིས་ལས་མེད་པའི་གཉན་སྲིན་དང་ཕྲ་སྲིན་ཡོད་ལ། 

ཡང་ཆེ་ཚད་མི་ཊར་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཟིན་པའི་ཉ་ཆེན་ཝེལ་དང། མི་ཊར་བརྒྱ་ཙམ་ལནོ་པའི་ཁེ་ལི་ཧྥརོ་ནི་ཡཱའི་ཤིང་

སྡངོ་དམར་པ་ོསགོས་ཀྱང་ཡདོ། དེ་བཞིན་ལ་ོཚད་སྟངོ་ཕྲག་མང་པརོ་གནས་ཐུབ་པའི་ཐང་ཤིང་གི་རིགས་ཡདོ་ལ། 

ཉིན་གྲངས་གཅིག་གཉིས་ལས་གནས་མི་ཐུབ་པའི་དུག་སྦྲང་ཡང་ཡོད། 

 ད་བར་དུ་ཞིབ་འཇུག་དང་འཚོལ་བསྡུ་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་

བྱེ་བ་གཅིག་ཙམ་ལས་མེད། ད་དུང་ཡང། གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་པའི་རྒྱ་མཚོ་དང། ཚང་ཚིང་གི་ནགས་ཁྲོད། 

གཡང་གཟར་གྱི་རི་བྲག ཡངས་པའི་བྱེ་ཐང་སགོས་སྐྱེ་དངསོ་འཚོ་སྡདོ་བྱེད་སའི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོགཉིས་ཙམ་

ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་མེད། 

 འདི་ལྟ་བུའི་སྣ་མང་གི་རང་བཞིན་ནི་ལ་ོང་ོས་ཡ་མང་པའོ་ིའཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཁྲདོ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། 

ང་ཚོས་སྐྱེ་དངསོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་པའི་དུས་ཁམོ་འབྱུང་

མི་སྲིད། དེར་བརྟེན། སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངསོ་དེ་དག་གི་མཐུན་པའི་ཁྱད་ཆསོ་རྣམས་ཚན་པ་ས་ོསརོ་བགསོ་ཏེ། ཚན་པ་

མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འཚོལ་བསྡུ་བྱ་ཆོག  

 སྣ་ཚོགས་པའི་སྐྱེ་དངསོ་རྣམས་མཐུན་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་ས་ོསརོ་བག་ོབ་ལ་ཐགོ་མར་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆསོ་མི་

འདྲ་བ་ཞིག་ངོས་བཟུང་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞིག་འབྱེད་དགོས། སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་དེའི་འགོ་ཏུ་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་ཆོས་ཕྲ་མོ་སོ་སོར་ལྟོས་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་ཁྱུ་ཚོགས་ནས་ཁྱུ་ཚོགས་སུ་དབྱེ་ཆོག

དྲི་བ།

༡)  སྐྱེ་དངོས་རྣམས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་དགར་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༢)  རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་མཐོང་མྱོང་བའི་སྐྱེ་དངོས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་མིང་བྲིས།



སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྣ་མང་ག།ི་སྐྱེ་དངོས།
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༧་༡  དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གཞི་རྩ། Basis of Classification

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་ཐབས་འདི་ནི་གནའ་རབས་ཤིག་ནས་འགོ་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན། གྷི་

རི་སིའི་བསམ་བླ་ོབ་ཨརི་སེ་ཊ་ོཊལ་ (aristotle) གྱིས་སྐྱེ་དངསོ་ཀྱི་གནས་གཞི་ལ་ལྟསོ་ཏེ་སྐྱེ་དངསོ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་

སྲལོ་ཐགོ་མར་སྤྱད་པའི་ངསོ་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། འནོ་ཀྱང། ཁངོ་གི་དབྱེ་འབྱེད་གནང་ཐབས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་

སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། འགལ་འཛོལ་བྱུང་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེ། དཔེར་ན། ཉ་ཆེན་ཝལ་དང། རྐང་བརྒྱད་པ་དང། 

སྐར་ཉ་དང། ཉ་ཆེན་ཤཱརྐ་སོགས་མཚོའི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་ཀྱང། དེ་དག་ཕན་ཚུན་དབར་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོཡདོ་པ་གསལ་པརོ་མཐངོ་ཐུབ། དནོ་དངསོ་ཐགོ་དབྱེ་ཐབས་འདི་ལྟ་བུ་ནི། སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་ཐུན་མངོ་གི་

གནས་གཞི་གཅིག་པུར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཚུལ་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་མིན།

 དེས་ན། སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་ཐབས་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ། སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ངེས་ཐུབ་པའི་གཞི་

རྩའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་བཙལ་རྗེས། ཁྱད་ཆོས་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་རྣམས་སོ་སོར་དགར་ཚེ། འགོ་མས་གོང་མར་ལྟོས་པའི་

སྡེ་ཚན་རིམ་པ་ལྟར་བརྒྱུད་ཀྱིས་དབྱེ་ཐུབ། འདི་ལྟའི་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་རིམ་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཁྱད་ཆོས་གསར་པ་བྱུང་རིམ་

བཞིན་སྡེ་ཚན་འགོ་མའི་འགོ་མ་རུ་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱུན་མཐུད་ཆོག 

 ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆསོ་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས། སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངསོ་རྣམས་རིགས་ས་ོསརོ་དགར་བའི་ཚེ། སྐྱེ་

དངསོ་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་གཟུགས་རྣམ་དང། གཤིས་སྤྱོད་ཞིབ་ཕྲ་ཇི་ཡིན་བརྟག་དགོས། དེ་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ་བ་ལ། 

ཁྱད་ཆོས་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྗདོ་པ་ཤེས་དགོས། དེ་ཡང། ཁྱད་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་

དངོས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་གྱི་གཟུགས་རྣམ་དང། ཐུན་མིན་གྱི་གཤིས་སྤྱོད་ལ་གོ། དེས་ན། ངེད་ཚོའི་ལག་

ཏུ་མཛུབ་མ་ོལྔ་ལྡན་པ་འདི་ནི་ཁྱད་ཆསོ་ཤིག་ཡིན་ལ། ངེད་ཚོས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང། ཤིང་ནྱ་གྲ་ོདས་དེ་ལྟར་

མི་ཐུབ་པ་འདི་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། 

 ཐུན་མིན་གྱི་གཟུགས་རྣམ་དང། གཤིས་སྤྱདོ་ཅིག་ལ་ཁྱད་ཆསོ་ཞེས་འབདོ་ཚེ། ཁྱད་ཆསོ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཁྱད་

ཆོས་གཞན་ཚོའི་གཞི་རྩ་རུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དེ་ནི། རྡོ་རྩིག་གིས་ཁང་པའི་གྱང་རྩེག་པའི་ངང་ཚུལ་

དང་ཧ་ཅང་འདྲ། དེ་ཡང། བརྩེག་བྱའི་རྡོ་ཡི་དབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་ཡང། རྩེག་རིམ་སྟེང་མའི་རྡོ་

ཡི་བཟ་ོདབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་གིས་རྩེག་རིམ་འགོ་མའི་རྡ་ོཡི་བཟ་ོདབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་ཇི་དགསོ་ལ་ཁྱད་པར་བཟ་ོ

མི་ཐུབ། འནོ་ཀྱང། རྩེག་རིམ་འགོ་མའི་རྡོ་ཡི་དབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་གིས་རྩེག་རིམ་སྟེང་མའི་རྡོ་ཡི་དབྱིབས་དང་

ཆེ་ཆུང་ཇི་དགསོ་ལ་ཁྱད་པར་བཟོ་བ་དེ་བཞིན་ཁྱད་ཆསོ་གཞན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྩ་རུ་འགྱུར་རུང་བའི་ཁྱད་ཆསོ་དེ་ནི་

རྩེག་རིམ་འགོ་མའི་རྡ་ོདང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་དགསོ། གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆསོ་དེའི་འགོ་མའི་འགོ་མ་རུ་འགྱུར་རུང་བའི་

ཁྱད་ཆསོ་གང་གིས་ཀྱང་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆསོ་དེ་ལ་གནདོ་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་མ་ཟད། གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆསོ་དེའི་འགོ་

ཏུ་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་ཁྱད་ཆསོ་བྱེ་བྲག་པ་ཚང་མ་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆསོ་དེ་ཉིད་ལ་ལྟསོ་པ་ཞིག་བྱུང་ཚེ། འགོ་མས་གངོ་

མར་ལྟོས་པའི་རིམ་པ་སྟར་བརྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རིམ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ། 

 དེང་གི་སྐབས་འདིར་ཕྲ་ཕུང་གི་རང་བཞིན་གྱིས་གཙོས་པའི་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་ཁྱད་

ཆོས་སྣ་མང་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་སྤྱད་དེ་སྐྱེ་དངོས་

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཁག་ཅིག་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལགས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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གདོད་ཉིང་ཅན་  B (prokaryotic) གྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་ལྟེ་ཉིང་དང་དབང་པོ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་མ་ངེས་པས། 

སྐྱེ་ལྡན་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་བྱེད་ཚུལ་ཐུན་མིན་ཞིག་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་ཕྲ་ཕུང་འདི་རིགས་ཀྱི་གཟུགས་

རྣམ་དང་གཤིས་སྤྱོད་ཀྱང་ཕྲ་ཕུང་གཞན་དང་མི་འདྲ། དངོས་ཉིང་ཅན་ (eukaryotic) གྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་སྐྱི་ལྤགས་

ཀྱིས་ལོགས་སུ་བཏུམས་ཤིང། རྣམ་པ་གསལ་བར་ངེས་པའི་ལྟེ་ཉིང་དང། དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ལྡན་ཡོད་རྐྱེན། ཕྲ་

ཕུང་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་འཚོ་བའི་བྱེད་ལས་ཆ་ཚང་རང་ངསོ་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཆེད་ལས་ཀྱི་རང་

བཞིན་ངེས་ཐུབ་པས་ན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆར་ཡང་འགྱུར་ཐུབ། འདི་ལྟའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་སྐྱེ་

དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཡིན། 

ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་  B (unicellular) པའི་ངོ་བོར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་དང། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་ (multicellular) ངོ་བོར་

གནས་པའི་སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ། གལ་ཏེ། སྲགོ་ཆགས་ཤིག་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་

ཡིན་ཚེ། སྲོག་ཆགས་དེའི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་ངོ་བོ་ཕན་ཚུན་མི་མཚུངས་ཀྱང། ངོ་བོ་མཐུན་པའི་ཆེད་ལས་

ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ། བྱེད་ལས་དམིགས་བསལ་ཞིག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་་འགྲུབ་པ་

ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་ངལ་རྩོལ་ཆ་བགོས་ (division of labour) ཟེར་ཞིང། ཐུན་མིན་གྱི་

གཟུགས་རྣམ་ཞིག་གྲུབ་པའི་གཞི་རྩའང་ཡིན། དཔེར་ན། ཨེ་མའོ་ིབྷ་དང་ས་འབུ་ནག་རིང་གཉིས་སྒ་ོཀུན་ནས་

མི་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཉི་མའི་འདོ་སྦྱོར་  B (photosynthesis) ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཟས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་

སྐྱེ་དངསོ་༼རྩི་ཤིང་༽ཀྱི་གཟུགས་རྣམ་གྲུབ་ཚུལ་དང། གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ཟས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངསོ་

༼སྲོག་ཆགས་༽ཀྱི་གཟུགས་རྣམ་གྲུབ་ཚུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ།

གོང་གི་སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐབས་དེའི་ནང་དུ་རིམ་པ་སྟར་བརྒྱུད་ཀྱི་གོ་རིམ་གཅིག་གྲུབ་ཡོད། རྩི་ཤིང་གི་

གཟུགས་རྣམ་ལ་བརྟེན་ནས། རྩི་ཤིང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རིམ་དང། སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་རྣམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲགོ་

ཆགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རིམ་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། རྩི་ཤིང་དང་སྲགོ་ཆགས་

ཀྱི་གཞི་རྩའི་གཟུགས་རྣམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པས་ཡིན། འདི་ལྟའི་གཟུགས་རྣམ་མི་འདྲ་བར་ལྟསོ་པའི་དབྱེ་འབྱེད་

བྱེད་རིམ་དེ་ནི་སྡེ་ཚན་འགོ་མའི་འགོ་མ་རུ་འདུས་ཏེ་དབྱེ་ཆོག

དྲི་བ་།ྣ

༡།  སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་ལ་གཤམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཞིག་གཞི་རྩ་རུ་འཛིན་དགོས་སམ།

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གནས་གཞི།i. 

སྐྱེ་དངོས་གྲུབ་ཆའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རྣམ་པ།ii. 

༢།  སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡིན་ནམ།

༣།  ཁྱད་ཆོས་གང་ལ་ལྟོས་ནས་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་གཉིས་སྡེ་ཚན་ལོགས་སུ་དགར་བ་ཡིན་ནམ།



སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྣ་མང་ག།ི་སྐྱེ་དངོས།
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༧་༢  དབྱེ་འབྱེད་དང་འཕེལ་འགྱུར། classification and evolution

 

 སྐྱེ་དངོས་ཡོད་དོ་ཅོག་སོ་སོའ་ིལུས་བྱད་ལ་ལྟོས་ཏེ། ངོས་འཛིན་པའམ། སྡེ་ཚན་སོ་སོར་དགར་བ་ཡིན། 

འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ། ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ལུས་བྱད་ཀྱི་འགྱུར་བར་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེ་བ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་

དང། ཁྱད་ཆསོ་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་ལུས་བྱད་ཀྱི་འགྱུར་བར་དེ་ཙམ་གྱིས་ཤུ གས་རྐྱེན་སྤྲདོ་མི་ཐུབ་པ་མངནོ་སྲིད། 

འདི་ནི་ཁྱད་ཆསོ་དེ་ཁ་ོནའི་རང་བཞིན་ལ་ལྟསོ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་རྐྱེན་ཡང་ཡདོ། 

སྔར་ཡདོ་ལུས་བྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་དེས་ཕྱིས་འབྱུང་ལུས་བྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་བྱུང་བ་ཡིན། ཕྱགོས་གཞན་

ཞིག་ནས་བཤད་ན། ལུས་བྱད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྔ་མ་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཡིན། 

 སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ལའང་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཅི་འདྲ་

ཞིག་ལ་འཕེལ་འགྱུར་ (evolution) ཟེར་རམ་ཞེ་ན། སྐྱེ་དངོས་རང་ཉིད་ཡུན་དུ་འཚོ་ཕྱིར་ཁྱད་ཆོས་སྔ་མའི་སྔ་མ་

རྣམས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཏེ་འགྱུར་བ་བྱུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ལ་འཕེལ་འགྱུར་ཟེར། ཅཱར་ལེ་སེ་ཌར་ཝིན་ (Charles 

Darwin) གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༩ ལོར་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་ (Origin of Species) ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་ནང་དུ་འཕེལ་

འགྱུར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཐོག་མར་བྱས་ཡོད། 

 འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་སྐབས། སྐྱེ་

དངོས་ཁག་ཅིག་གི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལུས་བྱད་ལ་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་མེད་པ་རང་སོར་གནས་པ་དང། སྐྱེ་དངོས་

གཞན་ཁག་ཅིག་གི་ལུས་བྱད་ལ་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། དེང་རབས་ཀྱི་རྣམ་པ་མངནོ་པ་དེ་འདྲ་མཐངོ་སྲིད། གནའ་

རབས་ཀྱི་ལུས་བྱད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་དངོས་དེ་རིགས་ལ་གདོད་མའི་ (primitive) སྐྱེ་དངོས་སམ། ཡང་ན། དམའ་རིམ་ 

(lower) སྐྱེ་དངོས་ཞེས་འབོད། དེ་བཞིན་དེང་གི་ཆ་བྱད་གསལ་བའི་སྐྱེ་དངོས་དེ་རིགས་ལ་ཡར་ཐོན་ (advanced) 

སྐྱེ་དངོས་སམ། ཡང་ན། མཐོ་རིམ་ (higher) སྐྱེ་དངོས་ཞེས་འབོད། འནོ་ཀྱང། དོན་དངོས་ཐོག་འདི་ལྟའི་ཐ་སྙད་

ནི་འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་མིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། འདི་ལྟའི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་དེ་རིགས་ཀྱི་མི་འདྲ་བའི་ཆ་

དངོས་སུ་དགར་མེད། ཐེངས་འདིར། སྐྱེ་དངོས་ཁག་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་རྙིང་པ་དང། ཁག་ཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་གསར་

པ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་སྟོན་དགོས། དེས་ན། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་དུས་རིམ་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་བྱད་ཕུན་སུམ་ཇེ་

ཚོགས་ནས་ཇེ་ཚོགས་སུ་འགྲ་ོངེས་ན། ཁྱད་ཆསོ་ཀྱི་རང་བཞིན་རྙིང་པ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་དངསོ་དེ་རིགས་ལ་སྤྲསོ་མེད་ 

(simple) ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་དང། ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསར་པ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་དངོས་དེ་རིགས་ལ་སྤྲོས་བཅས་ (com-

pound) ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཞེས་འབོད་ཆོག  

དྲི་བ་།ྣ

༡། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་གདོད་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཟེར་རམ། གདོད་མའི་སྐྱེ་དངོས་དང་ཡར་

ཐོན་སྐྱེ་དངོས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༢།  ཡར་ཐོན་སྐྱེ་དངོས་དང་སྤྲོས་བཅས་སྐྱེ་དངོས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

150

༧་༣  སྡེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ། Hierarchy of Classification-groups

 སྐྱེ་དངོས་ཚན་རིག་པ་ཨེནྲ་སེ་ཊེ་ཧཱེག་ཀེལ་ (Ernst Haeckel) ༼༡༨༩༤༽དང། རོ་བྷེར་ཊེ་ཝི་ཊཱ་ཀེར་ (Rob-

ert Whittaker) ༼༡༩༥༩༽དང། ཀཱལ་ཝོའ་ིསེ་ (Carl Woes) ༼༡༩༧༧༽ བཅས་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་སྐྱེ་ཁམས་སུ་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀྱིས་དབྱེ་ཡོད། ཝི་ཊཱ་ཀེར་གྱིས་སྐྱེ་དངསོ་སོ་སོའ་ིཕྲ་ཕུང་གི་དབྱིབས་དང། གཤིས་སྤྱོད། ཟས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། 

ལུས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་བཅས་ལ་ལྟོས་ནས། སྐྱེ་ཁམས་ལ་མོ་ནེ་རཱ་དང། གདོད་སྐྱེ། ཧམ་སྤུ། རྩི་ཤིང་། སྲོག་ཆགས་

བཅས་ལྔ་རུ་དབྱེ་བ་འདི་ནི་ཡངོས་ཁྱབ་ཡིན། འདིའི་ཐགོ་ཏུ་ཀཱལ་ཝའོ་ིསེ་ཡིས་མ་ོནེ་རཱ་ལ་གདདོ་མའི་ཕྲ་སྲིན་ (Ar-

chaebacteria) དང་ཕྲ་སྲིན་དངོས་ (Eubacteria) གཉིས་སུ་དབྱེ་ཡོད། སྐྱེ་ཁམས་སོ་སོའ་ིའགོ་ཏུ་ཚན་པ་རིམ་བགོས་

ཀྱིས་གཤམ་ལྟར་མིང་བཏགས་ཡོད།

སྐྱེ་ཁམས། kingdom

 སྡེ་ཚན།phylum/division

  རིམ་ཚན།order

   ནང་ཚན།family

    རྒྱུད་ཚན་།genus

     རིགས་ཚན།species

 གོང་ལྟར་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རིམ་འགོ་མས་གོང་མར་ལྟོས་ཏེ། ཁྱུ་ཚོགས་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་

དུ་ཕྱིན་མཐར། གཞི་རྩའི་དབྱེ་བ་རིགས་ཚན་དུ་འདུ་བ་ཡིན། རིགས་ཚན་གཅིག་གི་སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་མཉམ་

འདུས་ཀྱིས་རང་སོ་སོའ་ིརིགས་རྒྱུད་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ་དགོས། 

 ཝི་ཊཱ་ཀེར་གྱིས་དབྱེ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་ལྔ་ཡི་གལ་ཆེའི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ནི་གཤམ་ལྟར་ཡིན།

༧་༣་༡  མོ་ནེ་རཱ། Monera

 རྣམ་པ་ཡངོས་སུ་མ་ངེས་པའི་ལྟེ་ཉིང་དང། དབང་པ་ོཆུང་ངུ་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་དངསོ་

ཀྱི་རིགས་ལ་མ་ོནེ་རཱ་འབདོ། སྐྱེ་དངསོ་འདི་རིགས་

ཀྱི་ཁྲོད་དུའང། ལ་ལ་ནི་སྲ་ཞིང་མཐུག་པའི་ཕྲ་

ཕུང་གི་ཕྱི་སྐགོས་ཅན་དང། ལ་ལ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་

སྐགོས་མེད་པའི་གཅེར་བུ་ཅན་སགོས་ཁྱད་ཆསོ་སྣ་

མང་ལྡན།  སྐྱེ་དངོས་འདི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་

གནས་ནི་རང་འཚོ་ཡིན་སྲིད་ལ། གཞན་འཚོའང་

ཡིན་སྲིད། ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་ཕྲ་སྲིན་ (bacte-

ria) དང། སྔོ་ལྗང་ཆུ་སྔོ། (blue-green algae) ཕྲ་

སྲིན་སྔོན་པོ་ (cynobacteria) སོགས་ཚུད། 

ཕྲ་སྲིན།
ཨེ་ནཱ་བྷེ་ནཱ།

དཔེ་རིས༌༧་༡ མོ་ནེ་རཱ།
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༧་༣་༢  གདོད་སྐྱེ། protista

 དངསོ་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་

དངོས་ཀྱི་རིགས་ལ་གདོད་སྐྱེ་ཟེར། སྐྱེ་དངོས་འདི་རིགས་

ཁག་ཅིག་ལ་སྐྲ་ཡི་ཉག་མ་འདྲ་བའི་གཟི་སྤུ་(cilia)དང། 

ཁག་ཅིག་ལ་རྟ་ཡི་རྔ་མའི་ཉག་མ་འདྲ་བའི་རྔ་སྤུའི་ (fla-

gella) ཡན་ལག་ལྡན་ཡོད། སྐྱེ་དངོས་འདི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་

གནས་ནི་རང་འཚོ་དང་གཞན་འཚོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཆོག 

དཔེར་ན། ཆུ་སྔོ་ (algae) དང། ཆུ་རྩྭ་ཟུང་ཕྲན། (diatoms) 

གདོད་སྲོག་ (protozoans) ལྟ་བུའ།ོ
གཤེར་ལྦུ།

གཟི་སྤུ།

ལྟེ་ཆེན།

ལྟེ་ཆུང།

ཁ་ཤུ ར།

བཅུད་གཤེར།

གཟན་ལྦུ།

བཤང་ལམ།
སྙིགས།

བཅུད་གཤེར་ཕྱི་མ།

བཅུད་གཤེར་ནང་མ།

སྐུད་རྡུལ་གཟུགས།

ལྟེ་ཉིང།

ཟས་ལྦུ།

བརྐྱང་བསྐུམ་ཅན་གྱི་ལྦུ་བ། རྐང་ཚབ།

རྔ་སྤུ་ཐུང་བ།

རྔ་སྤུ་རིང་བ།

ལྗང་རྨེན།
ལྟེ་ཆེན། ལྟེ་ཆུང།

བརྐྱང་བསྐུམ་

ཅན་གྱི་ལྦུ་བ།

མིག་འབྲས།

འདོ་འཛིན་

དབང་པོ།

དཔེ་རིས༌༧་༢ གདོད་མའི་སྐྱེ་དངོས། 

འབུ་རྩྭ་ལྷམ།

གཟུགས་འགྱུར་འབུ།

མིག་འབྲས་བཟང། 

༧་༣་༣  ཧམ་སྤུ། Fungi

 དངོས་ཉིང་ཅན་གྱི་གཞན་འཚོའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཧམ་སྤུ་ཟེར། ཧམ་སྤུའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་

སྐྱེ་དངོས་འདི་རིགས་ཀྱིས་རུལ་མྱག་ཟས་སུ་སྤྱོད་

པ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་རིགས་ལ་རུལ་འཚོའི་ (sapro-

phytes) སྐྱེ་དངོས་ཞེས་སུ་འབོད། སྐྱེ་དངོས་འདི་

རིགས་མང་ཆེ་བ་ནི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་ཅིང། ཕྲ་

ཕུང་གི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཅི་ཊིན་ (chitin) ཞེས་ཀ་རས་གྲུབ་

པའི་ཕྱི་སྐོགས་ (cell wall) སྲ་མོ་ཞིག་གིས་བཏུམས་

ཡོད།

 ཧམ་སྤུའི་རིགས་ཁག་ཅིག་ནི་སྔོ་ལྗང་གི་

ཆུ་སྔ་ོདང་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱིས་འཚོ་བའང་

ཡདོ། སྐྱེ་དངསོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་

རླམ་པ། 

aspergillus

རླམ་ནག

penicillium

ཤ་མོ།

agaricus

དཔེ་རིས༌༧་༣ ཧམ་སྤུ།
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གྲོགས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་ལྟོས་འཚོ་ (symbiotic) ཟེར། འདི་ལྟའི་ལྟོས་འཚོའི་རིགས་ལ་གྲོག་ཤིང་ངམ་སྔོ་

དྲེག་ཟེར་ཞིང། རྒྱུན་དུ་ཤིང་སྡོང་གི་ཤུ ན་ལྤགས་ཐོག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཚོན་དྲེག་ཅིག་ཡིན། 

༧་༣་༤  རྩི་ཤིང། Plantae

 ཕྱི་སྐོགས་ལྡན་པའི་དངོས་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་ཅིང། ལྗང་རྨེན་ (chlorophyll) སྤྱད་དེ་འདོ་

སྦྱོར་ (photosynthesis) གྱིས་ཟས་རང་འཚོ་ (autotrophs) བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཚང་མར་རྩི་ཤིང་ཞེས་

འབོད། རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་མངོན་ཐུབ་པའི་སྣ་མང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་རྐྱེན།  སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་

སོ་སོའ་ིདབྱེ་རིམ་འགོ་མ་རྣམས་གཤམ་གྱི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱ་ཆོག

༧་༣་༥  སྲོག་ཆགས། Animalia

 ཕྱི་སྐགོས་མེད་པའི་དངསོ་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་དངསོ་ཀྱི་རིགས་ཡདོ་ད་ོཅགོ་ལ་སྲགོ་

ཆགས་ཞེས་འབདོ། སྲགོ་ཆགས་ནི་གཞན་བརྟེན་གྱིས་འཚོ་བ་ཡིན། སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་འགོ་མ་རྣམས་གཤམ་

གྱི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་ཞིབ་གསལ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱ་ཆོག

སྐྱེ་དངོས།

དངོས་ཉིང་ཅན།

ཕྱི་སྐོགས་ཅན།

ཕྲ་ཕུང་དུ་མ།

གདོད་ཉིང་ཅན།

ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ།

མོ་ནེ་རཱ།

སྲོག་ཆགས།

ཕྱི་སྐགོས་མེད་པ།

འདོ་སྦྱརོ་བྱེད་པ།

རྩི་ཤིང།

འདོ་སྦྱརོ་མི་བྱེད།

ཧམ་སྤུ།

ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ།

གདོད་སྐྱེ།

དཔེ་རིས། ༧་༤། སྐྱེ་དངོས་རྣམས་སྐྱེ་ཁམས་ལྔ་རུ་དབྱེ་བ་འབྱེད་རིམ།
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༡)   སྐྱེ་དངོས་རྣམས་མོ་ནེ་རཱ་དང་གདོད་སྐྱེའི་སྐྱེ་ཁམས་སུ་དབྱེ་བའི་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢)   དངོས་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པས་གྲུབ་ཅིང། འདོ་སྦྱོར་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་སྐྱེ་

ཁམས༌གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སམ།

༣) སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནང་དུ་ཚན་པ་གང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཉུང་ཤོས་དང་ཚན་

པ་གང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་མང་ཤོས་འབྱུང་སྲིད་དམ། 

དྲི་བ་།ྣ

༧་༤  རྩི་ཤིང།plantae

 རྩི་ཤིང་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་གོ་རིམ་ནང་དུ་ཐོག་མར་རྩི་ཤིང་དེའི་ལུས་བྱད་ཀྱི་ཐུན་

མིན་ཁྱད་ཆསོ་དང། གྲུབ་ཆ་ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དབྱེ་རིམ་དང་པ་ོདབྱེ་དགསོ། དེ་རྗེས། རྩི་ཤིང་དེ་ལ་

ཆུ་དང་ཟས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་དམིགས་བསལ་ཇི་ཡདོ་ལ་ལྟསོ་ཏེ་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པ་དབྱེ་དགསོ། དེའི་

དབྱེ་རིམ་འགོ་མའི་འགོ་མ་ནི། རྩི་ཤིང་དེ་ཉིད་ལ་སནོ་འབྲུ་ལྡན་མིན་དང། སནོ་འབྲུ་ལ་ཕྱི་སྐགོས་ལྡན་མིན་བཅས་

ལ་བརྟག་སྟེ་གོ་རིམ་བཞིན་དབྱེ་དགོས། 

༧་༤་༡  ནེའུ་བལ་རྩི་ཤིང།thallophyta

 ལུས་བྱད་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་ལྡན་ཞིང། འཇམ་ལ་སྙི་བའི་ཆུ་སྔོའ་ིརིགས་ཤིག་ལ་ནེའུ་བལ་རྩི་

ཤིང་ཟེར། ནེའུ་བལ་རྩི་ཤིང་ཕལ་ཆེ་བ་ཆུའི་ནང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། དཔེར་ན། ཨུ་ལོ་ཐི་རིག་དང། ཅཱ་རཱ། ཨལ་ཝ། ནེའུ་

གྲ། ཆུ་བལ་ལྟ་བུའ།ོ

ཆུ་བལ། ནེའུ་གྲ། ཨལ་ཝ།

ཆུ་བལ་གྱི་ཞིང།
ཨུ་ལ་ོཐི་རིག་གི་ཞིང།

ཅཱ་རཱ།

དཔེ་རིས༌༧་༦ ནེའུ་བལ་རིགས་ཀྱི་འདྲ་པར།
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༧་༤་༢  ཤ་བལ་རྩི་ཤིང། Bryophyta

 ལ་ོམ་དང་སྡངོ་པའོ་ིབཟ་ོབྱད་མངནོ་ཡང་ཆུ་དང་ཟས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་མེད་ཅིང། སྐམ་ས་

དང་ཆུ་གཉིས་ཀར་འཚོ་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་ཤ་བལ་རྩི་ཤིང་ཟེར། རྩི་ཤིང་འདི་རིགས་ནི་ཤིང་རྒན་དང། 

བྲག་རྡ།ོ གྱང་རྩིག་རྙིང་པ་སགོས་ཀྱི་ལགོས་སུ་སྐྱེ་བས་སྔ་ོདྲེག་རྩི་ཤིང་ཡང་ཟེར། དཔེར་ན། གྲགོ་ཤིང་དང། རི་སི་ཡཱ་

ལྟ་བུའ།ོ 

རི་སི་ཡཱ།
riccia

མེར་ཆེན་ཊི་ཡ།
Marchantia

གྲོག་ཤིང།

funaria

དཔེ་རིས་༧་༦ སྤྱིར་བཏང་གི་ཤ་བལ་ཁག་ཅིག་གི་དོན་མཚོན་རི་མོ།

༧་༤་༣  རེ་རལ་རྩི་ཤིང། pteridopyta

 ལོ་མ་དང་སྡོང་པོའ་ིརྣམ་པ་གསལ་བར་ངེས་ཤིང། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་ཆུ་དང་ཟས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་

པའི་ཕུང་གྲུབ་ལྡན་པའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་རེ་རལ་ཟེར། དཔེར་ན། རྟ་གཞུག་དང། ལྡུམ་བུ་ལྟ་བུའ།ོ 

 ནེའུ་བལ་དང། ཤ་བལ། ལྡུམ་བུ་འདི་གསུམ་གྱི་མྱུ་གུ་ལ་ཕྱི་ཁེབས་མེད་པར་གཅེར་བུ་ཡིན་རྐྱེན་སནོ་ཐིག་ 

(spore) ཅེས་འབོད། མ་ཟད་རྩི་ཤིང་འདིའི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་བྱེད་དབང་པོ་ (reproductive organ) མི་མངོན་པ་ཡིན་

རྐྱེན། གབ་བཤོས་མའམ།(cryptogamae) ཡང་ན། སྦས་མཚན་མ་ (hidden reproductive organ) ཡང་འབོད། 

མཱར་སི་ལེ། 

marsilea

ལྡུམ་བུ་རེ༌རལ།

 fern

དཔེ་རིས༌༧་༧ རེ་རལ་རྩི་ཤིང།



སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྣ་མང་ག།ི་སྐྱེ་དངོས།

155

 སྐྱེ་བྱེད་དབང་པོའ་ིརྣམ་པ་ཡོངས་སུ་ངེས་ནས་སོན་འབྲུ་འདོགས་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་མངོན་

བཤོས་མ་ (phanerogams) ཞེས་འབོད། རྩི་ཤིང་འདི་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་སོན་འབྲུ་བཟོ་ཐུབ། 

སནོ་འབྲུའི་ནང་དུ་མྱུ་གུ་དང་མྱུ་གུ་རྒྱས་བྱེད་ལ་མཁ་ོབའི་ཟས་བཅུད་ཡདོ། རྩི་ཤིང་འདིའི་རིགས་ཀྱི་སནོ་འབྲུར་ཕྱི་

ཁེབས་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་ཏེ། སོན་བཏུམ་ཅན་དང་སོན་རྗེན་ཅན་གཉིས་སུ་དབྱེ།

༧་༤་༤  སོན་རྗེན་རྩི་ཤིང། Gymnosperms

 སོན་རྗེན་རྩི་ཤིང་ལ་གྷི་རི་སིའི་ཡི་གེའི་ནང་དུ་ཇིམ་ནོ་སེ་པེམ་ (gymnosperms) ཞེས་འབོད་ཅིང། ཇིམ་

ནོ་ (gymno) ཞེས་པ་དམར་རྗེན་མའམ་གཅེར་བུ་དང། སེ་པེམ་ (sperm) ཞེས་པ་སོན་འབྲུ་ལ་གོ། དེས་ན། རྩི་ཤིང་

འདིའི་རིགས་ཀྱི་སོན་འབྲུ་ལ་ཕྱི་སྐོགས་མེད་པའི་དམར་རྗེན་མ་ཤ་སྟག་ཡིན། རྒྱུན་ལྗང་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་ཕལ་ཆེ་

བ་སོན་རྗེན་རྩི་ཤིང་གི་ཁོངས་སུ་ཚུད། དཔེར་ན། ཐང་ཤིང་དང། གསོམ་ཤིང་ལྟ་བུའ།ོ །

ལྕགས་སྡོང།
cycas

དཔེ་རིས༌༧་༨ སོན་རྗེན་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང།

ཤུག་པ།
juniper tree

ཐང་སྡོང།
pine tree

གསོམ་དམར།
Redwood tree

ཤིང་སེ་ཌར།
cedar tree 

སྒྲོན་ཤིང།
fir tree
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༧་༤་༥  སོན་བཏུམ་རྩི་ཤིང། Angiosperms

 སོན་བཏུམ་རྩི་ཤིང་ལ་གྷི་རི་སིའི་ཡི་གེའི་ནང་དུ་ཨེན་ཇིའ་ོསེ་པེམ་ (angiosperm) ཞེས་འབོད། ཨེན་ཇིའ་ོ 

(angio) ཞེས་པ་ཕྱི་སྐོགས་སམ་ཁེབས་དང། སེ་པེམ་ (sperms) ཞེས་པ་སོན་འབྲུ་ལ་གོ། རྩི་ཤིང་འདི་རིགས་ཀྱི་

སནོ་འབྲུ་ནི་མེ་ཏགོ་ནས་ཤིང་ཏགོ་ཏུ་འགྱུར་བས་མེ་ཏགོ་ཅན་ཡང་འབདོ་ལ། སནོ་འབྲུའི་ནང་གི་མྱུ་གུའི་འདབས་

སུ་སོན་འདབ་ (cotyledons) ཞེས་པའི་ལོ་མ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཡོད། མྱུ་གུ་འབུས་པའི་སྐབས་སུ་སོན་འདབ་ཡང་

ཆེར་སྐྱེས་ཏེ་ལྗང་ཁུ་རུ་འགྱུར་ཐུབ། སོན་བཏུམ་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་ལ་སོན་འདབ་ཀྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་

ཏེ། སོན་འདབ་རྐྱང་ལྡན་ (monocots) དང་སོན་འདབ་ཟུང་ལྡན་ (dicots) གཉིས་སུ་དབྱེ། 

སྟར་སྡོང།

walnut tree

གཡའ་ཤིང།

maple

ཤིང་ཏ་ལ

palm tree

ཤིང་བེ་ཏོ།

oak

རྒྱ་སེའི་སྡོང་པོ།

rose tree

ཀུ་ཤུ འི་སྡོང་པོ།

apple treerice field

གྲོ།

wheat

ཉི་མ་མེ་ཏོག

sunflower

དཔེ་རིས༌༧་༩ སོན་སྐོགས་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང། 
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རྩི་ཤིང།

སྐྱེལ་འདྲེན་ཕུང་གྲུབ་ཅན།ནེའུ་བལ་རྩི་ཤིང།

སནོ་ལྡན་རྩི་ཤིང།

སོན་རྗེན་རྩི་ཤིང།

སྐྱེལ་འདྲེན་ཕུང་གྲུབ་མེད་པ།

ཤ་བལ་རྩི་ཤིང།

དཔེ་རིས༌༧་༡༡ རྩི་ཤིང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རིམ།

རྣམ་པ་མ་ངེས་པའི་གཟུགས། རྣམ་པ་ངེས་པའི་གཟུགས།

སོན་འདབ་རྐྱང་ལྡན།སོན་འདབ་ཟུང་ལྡན།

སོན་བཏུམ་རྩི་ཤིང།

སོན་མེད་རྩི་ཤིང།

རེ་རལ་རྩི་ཤིང།

༡།  རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྩི་ཤིང་གི་ཚན་པ་གང་གི་ནང་དུ་ཆེས་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་རྩི་ཤིང་གནས་ཡོད་དམ།

༢།  རེ་རལ་རིགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་དང་མངོན་བཤོས་མའི་རྩི་ཤིང་དབར་ཁྱད་པར་གང་དག་ཡོད་དམ།

༣།  སོན་བཏུམ་ཅན་དང་སོན་རྗེན་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ། 

དྲི་བ་།ྣ
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༧་༥   སྲོག་ཆགས། Animalia

 ཕྱི་སྐོགས་མེད་པའི་དངོས་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་ཅིང། ཟས་གཞན་བརྟེན་གྱིས་འཚོ་བའི་སྐྱེ་

དངོས་ཀྱི་རིགས་ལ་སྲོག་ཆགས་ཟེར། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་བྱད་ཇི་ཡིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་དབྱེ་བ་དུ་མར་དགར་ཆོག

༧་༥་༡  དམིག་བུ་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས། Porifera

 ལུས་ཡོངས ་སུ ་བུ ་

གས་ཁེངས་པའི་ཕྱི་ཁེབས་སྲ་

མོ་ཞིག་གིས་བཏུམས་ཤིང། 

འགུལ་སྐྱོད་མི་ཐུབ་པར་སྲ་

གཟུགས་གཞན་ལ་བརྟེན་ཏེ་

མཚོ་ཆུའི་ནང་དུ་འཚོ་བའི་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ལ་

དམིག་བུ་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་

ཟེར། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱི་ལུས་སུ་ཁེངས་པའི་བུ་ག་དེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་ཏེ་བུ་གའི་མ་ལག་

གཅིག་གྲུབ་པ་དེའི་ནང་དུ་ཟས་བཅུད་དང། འཚོ་རླུང་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་

ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ངེས་པ་ཞིག་མིན་རྐྱེན། འཇིབ་བལ་ (sponge) གཟུགས་ཀྱང་ཟེར།

༧་༥་༢   ཁོག་སྦུག་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས།  Coelenterata

 ཕྲ་ཕུང་གི་རིམ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་

ལུས་བྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཆ་ཚང་ཞིང། སྦུ་གུའི་

དབྱིབས་སུ་མངནོ་པའི་སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་

ལ་ཁགོ་སྦུག་ཅན་ཟེར། སྲགོ་ཆགས་འདི་ཡི་རིགས་

ལ་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་རིམ་པ་གཅིག་གིས་ཕྱི་ཁེབས་

ཀྱི་ཚུལ་དང། ཕྲ་ཕུང་རིམ་པ་གཞན་དེས་ནང་

ཤའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་ཡོད། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་

རེ་འགའ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་ཆུའི་ནང་དུ་གནས་

པ་དང། རེ་འགའ་གཅིག་པུར་ཡང་གནས་ཐུབ། 

དཔེར་ན། ཆུ་ཤིག་དང། བྱུ་རུའི་འབུ། རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེ་

ཟེར་མེ་ཏོག ཉ་ལྡེ་གུའི་གཟུགས་ལྟ་བུའ།ོ

ཡུབ་ལེག་ཊེ་ལི།

Euplectelea
སའི་ཀོན།

sycon འཇིབ་བལ་གཟུགས།

spongilla

དཔེ་རིས། ༡༢། དམིག་བུ་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས།

རེག་ལག

ཁ།

བར་སྤྱིན།

འཇུ་ཁོག

ཕྱི་ལྤགས།

ནང་ལྤགས།

དཔེ་རིས། ༡༣། ཁོག་སྦུག་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས།

རྒྱ་མཚོའི་སྐྱེ་སེར་མེ་ཏོག

sea anemone

ཆུ་ཤིག

hydra
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གྲེ་བ།

ཁ།

མིག

བཤང་ལམ

བྱང་ཁོག

འཁྱིར་འབུ།

planaria

མཆིན་འབུ།

liverfluke
རྒྱུ་འབུ་ལེབ་རིང།

tapeworm

དཔེ་རིས། ༧་༡༤། ལེབ་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས།

གྲོལ་མ།

Ascaris

ཀྱུ་འབུ།

Wuchereria

ཕོ།

མོ།

དཔེ་རིས། ༧་༡༥། ནར་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས།

༧་༥་༣   ལེབ་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས། Platyhelminthes

 ཕྲ་ཕུང་རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་ (bilateral symmetry) པའི་

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ལ་ལེབ་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས་ཟེར། ལེབ་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་རིམ་པ་སོ་

སོས་ནང་ཤུ ན་དང། ཕྱི་ཤུ ན། ནང་ཁྲོལ་དབང་པོའ་ིམ་ལག་བཅས་གྲུབ་པས། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ལ་སུལ་

གསུམ་ཐེའུ་ (triploblastic) ཡང་ཟེར། འནོ་ཀྱང། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱི་ལྟོ་རྒྱབ་གཉིས་ལེབ་མོ་ཡིན་རྐྱེན། 

ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ནང་ཁྲོལ་དབང་པོ་གནས་སའི་བྱང་ཁོག་ཡངས་ཤིང་བརྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད། དེར་བརྟེན། སྲོག་

ཆགས་འདི་རིགས་ལ་ལེབ་འབུ་

ཡང་ཟེར། 

 སྲོ ག ་ ཆ ག ས ་ འ དི ་

རིགས་གཞན་བརྟེན་གྱིས་འཚོ་

བའང་ཡོད་ལ། རང་དབང་ངང་

འཚོ་བའང་ཡོད། དཔེར་ན། 

རང་དབང་གིས་འཚོ་བ་འཁྱིར་

འབུ་ (planaria) དང། གཞན་

རྟེན་གྱིས་འཚོ་བ་མཆིན་འབུ་ 

(liverfluke) ལྟ་བུའ།ོ །

༧་༥་༤  ནར་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས། Nematoda

 ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་ཤིང། སུལ་

གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་པའི་མདོང་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྲོག་

ཆགས་ལ་ནར་དབྱིབས་སྲོག་ཆགས་ཟེར། ནར་དབྱིབས་

སྲོག་ཆགས་ལ་ནང་ཁྲོལ་དབང་པོ་གནས་སའི་བྱང་ཁོག་

གི་ཟལོ་ཙམ་ཞིག་ཡདོ། སྲགོ་ཆགས་འདི་རིགས་ནི་གཞན་

རྟེན་གྱི་འཚོ་བའི་ནད་རྐྱེན་ཤ་སྟག་ཡིན། དཔེར་ན། གླང་

ཆེན་འབམ་ནད་སླངོ་བའི་འབུ་དང། རྒྱུ་མའི་ནང་གི་གྲལོ་

མ་ལྟ་བུའ།ོ 
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བྱེ་མ་དར་འབུ།

Nereis

ས་འབུ་ནག་རིང།

earthworm
པད་པ།

leeches

སྤུ་རྭ།
རེག་ལག

ཡན་ལག

ནུ་རྡོག

བཤང་ལམ།

དཔེ་རིས༌༧་༡༦ ལོང་ཚིགས་སྲོག་ཆགས།

སྡིག་པ་རྭ་ཙ།

scorpion སྡིག་སྲིན་སྐམ་མགོ་མ།

lobster

སྡིག་སྲིན་ཚེར་མགོ་མ།

spiny lobster
ཉ་མ་སྡིག

cray fish
སྡིག་སྲིན་སྡེར་མོ་ཅན།

scampi

སྡིག་སྲིན།

crab
ལྡུམ་རྭའི་སྡོམ།

garden spider
ཤིག་སྡོམ།

trantula

ཆུ་སྡོམ།

water spider

ཆུའི་འདྲེ་ཤིག

water bug

ཤ་སྦྲང།

horsefly

༧་༥་༥  ལོང་ཚིགས་སྲོག་ཆགས། Annelida

 ལུས་ཀྱི་ཕོྱགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་ཤིང། 

སུལ་གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་པ་མ་ཟད།  བྱེད་ལས་

ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ནང་ཁྲོལ་དབང་པོ་གནས་ཡུལ་

གྱི་བྱང་ཁོག་དངོས་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་ལོང་

ཚིགས་སྲོག་ཆགས་ཟེར། ལོང་ཚིགས་སྲོག་ཆགས་

ལ་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་ངེས་པའི་དབང་པོ་ལྡན་ཞིང། 

ལུས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ལྷུ་ཚིགས་ཀྱི་

རང་བཞིན་ལྡན་པས་ན། ལོང་ཚིགས་སྲོག་ཆགས་

ཞེས་འབོད། ཚྭ་ཆུ་དང། ཆུ་གཙང་མ། སྐམ་ས་

བཅས་གང་སར་འཚོ་ཐུབ། དཔེར་ན། ས་འབུ་ནག་

རིང་(earthworm)དང་པད་པ་ (leeches) ལྟ་བུའ།ོ ། 

༧་༥་༦  སུག་ཚིགས་སྲོག་ཆགས། Arthropoda

 སུག་ཚིགས་སྲོག་ཆགས་ནི་ཁྱུ་ཚོགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། སུག་ཚིགས་སྲོག་

ཆགས་ནི་སུལ་གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་ལ། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་ཤིང། ཁ་མི་ཟུམ་པའི་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་

མ་ལག་ལྡན་པ་མ་ཟད། ཡན་ལག་ལ་ལྷུ་ཚིགས་ཀྱང་ཡོད། སུག་ཚིགས་སྲོག་ཆགས་ལ་མཐོ་རིམ་གྱི་སྲོག་ཆགས་

གཞན་ལྟར་ཁ་ཟུམ་པའི་ཁྲག་རྩ་མེད་ཀྱང། ལུས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་ནང་དུ་ཁྲག་རྒྱུན་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན། 

ན་འདམ་གློ་ཉ་དང། ཕྱེ་མ་ལེབ། སྦྲང་ནག སྡོམ། སྡིག་པ་ར་ཙ། སྡིག་སྲིན་ལྟ་བུའ།ོ
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འབུ་འུར་པ།

cicada
ཕྱེ་མ་ལེབ།

butterfly

ཞུ་ལུ་མ།

cockroach

འབུ་ཆ་ག་པ།

grasshopperའཁྱམ་སྦྲང།

bumble bee

ཕུབ་འབུ།

shield bug

སྦྲང་ནག

fly

འབུ་བླ་མ་མ་ཎི།

dragonfly

པོ་དོང་མ།

hornet
གོས་སེར་སྦྲང་མ།

yellowjacket
སྲོས་ལངས་སྦྲང་མ།

cockchafer

ཨ་མ་སྣུམ་འཚོང་མ།

ladybug

དཔེ་རིས༌༧་༡༧ སུག་ཚིགས་སྲོག་ཆགས།

དཔེ་རིས༌༧་༡༨ ལུས་མཉེན་སྲོག་ཆགས།

རྒྱ་མཚོའི་སྐྱོགས་ལྟོ།

periwinkle
མཚོ་དུང།

whelk
སྨུག་འབུ།

snail

སྣག་ཉ།

cuttlefish

མཚོ་འབུ་རལ་ཟིང།

squidརྐང་བརྒྱད་པ།

octopus

༧་༥་༧  ལུས་མཉེན་སྲོག་ཆགས། Mollusca

 ལུས་མཉེན་སྲོག་ཆགས་ནི་སུལ་གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་པ་དང། སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པའི་འགྲོན་བུས་

བཏུམས་པའི་ལུས་ཕུང་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པ་མ་ཟད། སྙིགས་དོར་གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་དབང་པོ་མཁལ་མ་འདྲ་

བ་ཞིག་ཀྱང་ལྡན་ཡོད། འནོ་ཀྱང། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་ཆུང་ཞིང། ལུས་སུ་ལྷུ་ཚིགས་ཧ་ཅང་

ཉུང། དཔེར་ན། འབུ་སྐྱོགས་དང། ཉ་སོག་ལྟ་བུའ།ོ
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༧་༥་༨  བྱི་ཐུར་སྲོག་ཆགས། Echinodermata

 སུལ་གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་ཅིང། ཚེར་མ་ལྟར་གཟེངས་ཤིང་སྲ་བའི་སྤུས་ལུས་ཡོངས་སུ་བཏུམས་པ་མ་

ཟད། དཀར་ཤམ་ཀར་འཚི་ཅན་ (calcium carbonate) གྱིས་གྲུབ་པའི་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རུས་སྒྲོམ་ལྡན་པའི་སྲོག་

ཆགས་ལ་བྱི་ཐུར་སྲགོ་ཆགས་ཟེར། བྱི་ཐུར་སྲགོ་ཆགས་ཀྱིས་ཆུས་ཁེངས་པའི་སྦུ་བུ་དམིགས་བསལ་ཞིག་བེད་སྤྱད་

དེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད། དཔེར་ན། སྐར་ཉ་དང། རྒྱ་མཚོའི་ཟེ་མོང། སྒྲོ་རིས་སྐར་ཉ། རྒྱ་མཚོའི་ཁི་ར་ལྟ་བུའ།ོ 

མཆུ་སྦུག

སྐེ་ཚིགས།

སྐེ་དཀྲིས།

ཉ་སྐྱོགས་ཕྲུམ་རུས།

ཉ་སྐྱོགས་ཁུང་བུ།

རྒྱབ་ཀྱི་སྐྱེ་བྱེད་མ་ལག

རྒྱབ་དབུས་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད།

མཆིན་འགོ།

མཆིན་པ།

མཆིན་མཇུག

བཤང་ལམ།

བེ་ཤིང་གི་སྲིན་འབུ།

Balanoglossus

དཔེ་རིས༌༧་༢༠ གདོད་སྒལ་སྲོག་ཆགས།

སྒྲོ་རིས་སྐར་ཉ།

feather star
རྒྱ་མཚོའི་ཁི་ར།

sea cucumber

རྒྱ་མཚོའི་ཟེ་མོང།

sea urchin

སྐར་ཉ།

star fish

དཔེ་རིས༌༧་༡༩ བྱི་ཐུར་སྲོག་ཆགས།

༧་༥་༩  གདོད་སྒལ་སྲོག་ཆགས། protochordata

 སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ནི་སུལ་གསུམ་ཐེའུ་

ཡིས་གྲུབ་ཅིང། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་པ་

མ་ཟད། སྒལ་གཞུང་དུ་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ལོགས་

སུ་དགར་མཁན་གྱི་དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བའི་

སྒལ་ཐག་གམ་སྒལ་རུས་ (notochord) ལྡན་ཡོད། སྒལ་

ཐག་གི་སྟེང་དུ་ཤ་གནད་འབྱར་ནས་འགུལ་སྐྱོད་

ལའང་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། གདོད་སྒལ་རིགས་

ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ལ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་སྒལ་ཐག་ཅིག་

མེད་སྲིད་ཀྱང། སྒལ་ཐག་གི་རྣམ་པ་ཙམ་གསལ་བའི་

བཟོ་དབྱིབས་ཤིག་ཡོད་རྐྱེན་གདོད་སྒལ་སྲོག་ཆགས་

ཞེས་ཟེར། གདོད་སྒལ་སྲོག་ཆགས་ནི་ཚྭ་ཆུའི་ནང་དུ་

གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་

ན། བེ་ཤིང་གི་སྲིན་འབུ་ (acorn worm) དང། རྒྱ་མཚོའི་

མཆུ་མདའ། (sea squirt) ཉ་མདུང་ (lancelet) ལྟ་བུའ།ོ །

རྔ་གཤོག དབྱི་གཤོག རྒྱབ་གཤོག

ཉ་ར་མ།
goat fish

རྔ་གཤོགདབྱི་གཤོགལྟོ་གཤོགབྲང་གཤོག རྒྱབ་གཤོག

ཁྱི་ཉ།
Dog fish

སེང་ཉ།
lion fish

ཁ།

བྲང་གཤོག

ལྟོ་གཤོག

རྔ་གཤོག

དབྱི་གཤོག

འཕུར་ཉ།
flying fish མཚོ་རྟ།

sea horse

རྒྱབ་གཤོག

བྲང་གཤོག

རྔ་མ།

བྲང་གཤོག རྒྱབ་གཤོག

ལྟོ་གཤོག

རྔ་གཤོག

ཉ་རོ་ཧུ།
rohu

དབྱི་གཤོག
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རྔ་གཤོག དབྱི་གཤོག རྒྱབ་གཤོག

ཉ་ར་མ།
goat fish

རྔ་གཤོགདབྱི་གཤོགལྟོ་གཤོགབྲང་གཤོག རྒྱབ་གཤོག

ཁྱི་ཉ།
Dog fish

སེང་ཉ།
lion fish

ཁ།

བྲང་གཤོག

ལྟོ་གཤོག

རྔ་གཤོག

དབྱི་གཤོག

འཕུར་ཉ།
flying fish མཚོ་རྟ།

sea horse

རྒྱབ་གཤོག

བྲང་གཤོག

རྔ་མ།

བྲང་གཤོག རྒྱབ་གཤོག

ལྟོ་གཤོག

རྔ་གཤོག

ཉ་རོ་ཧུ།
rohu

དབྱི་གཤོག

༧་༥་༡༠  སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས། Vertebrata

 སྒལ་གཞུང་དུ་རུས་ཚིགས་དང། ནང་ངོས་སུ་རུས་སྒྲོམ་དངོས་ལྡན་པ་མ་ཟད། རུས་སྒྲོམ་དུ་ཤ་གནད་

སྦྱོར་ཚེག་གི་རྣམ་པའང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལ་སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཟེར། སྲོག་

ཆགས་འདི་རིགས་ནི་སུལ་གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་ཅིང། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས་པ་མ་ཟད། རྣམ་པ་

ཡོངས་སུ་ངེས་པའི་ཕུང་གྲུབ་དང། དབང་པོའ་ིམ་ལག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། 

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཚང་མར་གཤམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།

སྒལ་རུས་ལྡན་པ།• 

སྒལ་གཞུང་དུ་རྩ་རྒྱུས་ལྡན་པ།• 

སུལ་གསུམ་ཐེའུ་ཡིས་གྲུབ་པ།• 

དབུགས་ཁུག་ཆ་ལྡན་པ།• 

ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའི་བྱང་ཁོག་ལྡན་པ།• 

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་ཀྱང་ཚན་པ་མི་འདྲ་བ་ཁག་ལྔ་རུ་དབྱེ་བ་ཡིན། 

༧་༥་༡༠   ཀ༽ ཉ་ཡི་རིགས། Pisces

 ཁྲག་དྲོད་གྲང་ཞིང། སྙིང་ཤག་གཉིས་ཁོ་ན་ལྡན་ལ། ལུས་སུ་ཉ་ཁྲབ་ཀྱིས་བཀབ་ཏེ་ཆུ་ཁོ་ནའི་ནང་དུ་

འཚོ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ལ་ཉ་ཡི་རིགས་ཞེས་ཟེར། ཉ་ཡི་རིགས་ཀྱིས་ཉ་སྐྱོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུའི་

ནང་དུ་བཞུ་བའི་འཚོ་རླུང་རྔུབ་པ་དང། མཇུག་མའི་ཤ་གནད་ལ་བརྟེན་ནས་འགུལ་སྐྱདོ་བྱེད། ཉ་ཡི་རིགས་ཀྱིས་

སྒོ་ང་བཏང་སྟེ་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཐུབ། ཉ་ཆེན་ཤརྐ་ལྟ་བུའི་ཉ་རིགས་ཁག་ཅིག་གི་རུས་སྒྲོམ་ནི་

ཕྲུམ་རུས་ཁོ་ནས་གྲུབ་པ་དང། ཉ་ཊུ་ན་ལྟ་བུའི་རིགས་ཁག་ཅིག་གི་རུས་སྒྲོམ་ནི་ཕྲུམ་རུས་དང་རུས་པ་གཉིས་

ཀས་གྲུབ། 
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སྒུར་ཉ།
sea bream

རྒྱབ་གཤོག

ལྟ་ོགཤགོ
རྔ་གཤོག

བྲང་གཤོག

རལ་གྲི་ལྟར་གྱི་མཆུ།

ཉ་རལ་གྲི།
sword fish

འདམ་ཉ།
eel

ཉ་མདུང་ཟེར།
sting ray

གཙང་ཉ།
trout

དཔེ་རིས༌༧་༢༡ ཉ་ཡི་རིགས།

ཉ་ཁྲབ།
རྔ་གཤོག

དབྱི་གཤོག
ལྟོ་གཤོགབྲང་གཤོག

ཉ་ཁྲབ་ཆེན།
sturgeon

ནགས་སྦལ།

wood frog
གཟིག་སྦལ།

leopard frog
སྦལ་པ།

frog
ཤིང་སྦལ།

tree frog

རྩངས་པ་མེ་ཐུབ།

salamander

གཤེར་རྨིགས།

 newt སྦལ་སློག

 toadདཔེ་རིས༌༧་༢༢ སྐམ་ཆུ་གཉིས་སྤྱོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས།

༧་༥་༡༠  ཁ༽ སྐམ་ཆུ་གཉིས་གནས་སྲོག་ཆགས། Amphibia

 བེ་སྣབས་ཀྱི་རྨེན་བུས་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་བཏུམས་ཤིང། སྙིང་ཤག་གསུམ་ལྡན་པ་མ་ཟད། སྐམ་ས་དང་

ཆུ་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལ་སྐམ་ཆུ་གཉིས་གནས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་ཟེར། སྲོག་

ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱིས་གློ་བ་དང། ཉ་སྐྱོགས་གང་རུང་སྤྱད་དེ་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པ་དང། སྒོ་ང་བཏང་

ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་ཐུབ། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱི་ལུས་སུ་ཉ་ཁྲབ་མེད། དཔེར་ན། ཤིང་

སྦལ་དང། མཛེ་སྦལ། སྦལ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །
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༧་༥་༡༠   ག༽ གོག་འགྲོ་སྲོག་ཆགས། Reptilia

 ལུས་སུ་ཁྲབ་དང། སྙིང་དུ་ཤག་གསུམ། ཁྲག་དྲོད་གྲང་མོ་བཅས་ལྡན་ཞིང། གློ་བ་བརྒྱུད་དེ་དབུགས་

འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལ་གོག་འགྲོའ་ིསྲོག་ཆགས་ཟེར། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱི་

སྐོགས་ཧ་ཅང་སྲ་བའི་སྒོ་ང་བཏང་ནས་རང་སོ་སོའ་ིརིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད། ཆུ་སྲིན་གཅིག་པུར་སྙིང་ཤག་

བཞི་ལྡན་ཡོད། དཔེར་ན། རུས་སྦལ་དང། སྦྲུལ། བྱེ་མ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའ།ོ 

རྨིགས་པ་མདོག་འགྱུར།

chameleon
སྦྲུལ་ལྷམ་འཆིང་མ།

garter snake

མཇུག་སྒྲ་ཅན།

rattle snake

གདེངས་ཀ་ཅན།

cobra

ཆུ་སྲིན་ཁ་རལ། 

crocodile

ཆུ་སྲིན་མཆུ་ལེབ། 

alligator

ཆུ་སྲིན་སྣ་ཤོ།

caiman
རྨིགས་པ་ཨིག་ཝན།

iguana
རྩངས་ཆེན། 

monitor lizard

དཔེ་རིས༌༧་༢༣ གོག་འགྲོའ་ིསྲོག་ཆགས།

སྦྲུལ་སྦྲམ་ཆེན། 

python

སྦྲུལ་བྱུ་རུ་མ།

coral snake

སྦྲུལ་ཁ་དཀྲིས་མ། 

boa
རུས་སྦལ། 

turtle

ཆུ་སྲིན་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་པ།

ཆུ་སྲིན་མཆུ་ལེབ།

ཆུ་སྲིན་ཁ་རལ།
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ཁང་བྱིའུ།

sparrow
ཁུག་རྟ།

swallow

བྲག་བྱིའུ།

finch
བྱིའུ་རོ་བིན

robin

བྱེའུ་འུར་པ།

Humming bird
བྱ་རྒོད། 

vulture

ཁྲ།

falcon

གླག

eagle
དུར་བྱ་ཀོན་དོར

condor

འུག་པ་ར་ཅན།

Horned owl

ཆུ་བྱ་པེ་ལི་ཀན།

pelican
ཆུ་བྱ་པེན་གྱུན།

penguin

སྐྱར་མོ།

heron

རྒྱ་མཚོའི་མཆིལ་པ།

tern
མཚོ་བྱ་དཀར་མོ།

stork

བྱ་གོང་མོ།

pheasant

ཕུག་རོན།

pigeon
ངང་པ།

goose
མཚོ་བྱ་སྒྲོ་བཀྲག་མ།

lapwing

ཕོ་རོག

crow

བྱ་རྔ་མོང།

ostrich

དཔེ་རིས༌༧་༢༤ བྱ་ཡི་རིགས། 

སྐྱ་ཀ

magpie
འཇོལ་མོ།

nightingale
ཉ་འཛིན་རྒྱལ་མོ།

kingfisher

ཁྲུང་ཁྲུང་དམར་མ།ོ

flamingo

༧་༥་༡༠  ང༽ བྱ་ཡི་སྐོར། Aves

 ལུས་སུ་བྱ་སྤུས་བཏུམས་ཤིང། འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གཤོག་སྒྲོ་ལྡན་པ་མ་ཟད། ཁྲག་དྲོད་དྲོན་མོ་དང། 

སྙིང་ཤག་བཞི་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་བྱ་ཡི་རིགས་ཟེར། བྱ་ཡི་རིགས་ཀྱིས་གློ་བ་བརྒྱུད་དེ་དབུགས་འབྱིན་

རྔུབ་བྱེད་པ་དང། སྒོ་ང་བཏང་ནས་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད། 
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ཕ་ཝང།

bat

སེང་གེ

lion

དོམ་དཀར།

polar bear
སྟག

tiger

ཤྭ་བ་སྐེ་རིང།

giraffe

ཌོལ་ཕིན།

dolphin

གཡག

yakt

དཔེ་རིས༌༧་༢༥ ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས།

མཚོ་ཕག

hippopotamus བསེ་རུ།

rhinoceros

གླང་ཆེན། 

elephant

༧་༥་༡༠   ཅ༽ ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས། Mammalia

 སྐྱི་པགས་ལ་རྔུལ་ཆུའི་རྨེན་བུ་དང། སྙིང་ལ་ཤག་བཞི་ལྡན་ཞིང། ཁྲག་དྲོད་དྲོན་མོ་ཡིན་པའི་སྲོག་

ཆགས་འདི་རིགས་ལ་ནུ་གསོའ་ིསྲོག་ཆགས་ཟེར། ནུ་གསོའ་ིསྲོག་ཆགས་ཀྱིས་ནུ་མ་བསྣུན་ཏེ། རང་གི་རིགས་

རྒྱུད་གསོ་སྐྱོང་བྱེད། སྲོག་ཆགས་འདི་རིགས་རེ་འགའ་ནི་སྒོང་སྐྱེས་དང་རེ་འགའ་མངལ་སྐྱེས་ཡིན། 

དྲི་བ་།ྣ

༡།   དམིག་བུག་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དང། ཁོག་སྦུག་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད།

༢།  ལོང་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དང་སུག་ཚིགས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད།

༣།  སྐམ་ཆུ་གཉིས་སྤྱོད་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་དང་གོག་འགྲོའ་ིསྲོག་ཆགས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༤།  འ་ོའཐུང་སྲོག་ཆགས་དང་བྱ་ཡི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དཔེ་རིས། ༧་༢༦ སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་རིམ།

སྲོག་ཆགས

བྱང་ཁོག་ཅན།དམིག་བུག་ཅན། བྱང་ཁོག་མེད་པ། 

ཁོག་སྦུག་ཅན་དང་

ལེབ་དབྱིབས་ཅན།

ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པས་གྲུབ་པ། ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ་པ།

ལོང་ཚིགས་ཅན།

ལུས་མཉེན་སྲོག་ཆགས།

སུག་ཚིགས་ཅན།

ནར་དབྱིབས་ཅན།

ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་ནས་བྱང་

ཁོག་གྲུབ་པ།

སྒལ་ཐག་མེད་པ། 

སྒལ་ཐག་སྒལ་རུས་སུ་འགྱུར་བ།སྒལ་ཐག་གི་གྲུབ་ཆ་ཙམ་ལྡན་པ།

སྒལ་ཐག་ཅན།

བྱི་ཐུར་སྲོག་ཆགས།

སྒལ་རུས་ཅན།

ཉ་ཡི་རིགས། སྐམ་ཆུ་གཉིས་སྤྱོད། གོག་འགྲོའ་ིརིགས། བྱ་ཡི་རིགས། འ་ོའཐུང་རིགས། 

ནང་སྐྱི་ནས་བྱང་ཁོག་གྲུབ་པ།

བྱང་ཁགོ་གི་ཟལོ་ཙམ་ཡདོ་པ།

༧་༦  ཐ་སྙད་ཀྱི་རྣམ་གཞག Nomenclature

 སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པ་དང། ཡིག་རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ། སྐྱེ་དངསོ་གཅིག་གི་སྐརོ་ལ་བཤད་

རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད། དེའི་ཕྱིར། རྫས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱོར་སྲལོ་དང་འདྲ་བར། ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་སྐྱེ་དངསོ་

ཀྱི་མིང་འདོགས་སྲོལ་འདི་ནི། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་གཅིག་འགྱུར་གྱི་མིང་གཅིག་བྱུང་ཐབས་

བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་སྐྱེ་དངོས་གཅིག་ལ་བཏགས་པའི་མིང་ཚང་མ་མི་གཅིག་པ་མ་ཟད། 



སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྣ་མང་ག།ི་སྐྱེ་དངོས།
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དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངོས་ངོས་འཛིན་པར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ།  Ö

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཆེ་ཁག་ལྔ་ཡི་ནང་དུ་དབྱེ་བའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་ཁག་རྣམས་ནི། Ö

སྐྱེ་དངོས་བྱེ་བྲག་པ་དེ་དངོས་ཉིང་དང་གདོད་ཉིང་ཕྲ་ཕུང་གང་གིས་གྲུབ་མིན་ལ་ལྟོས་པ། »
སྐྱེ་དངོས་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་དང་ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་གང་གིས་གྲུབ་མིན་ལྟོས་པ། »
ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕྱི་སྐོགས་ཡོད་མེད་དང། ཟས་རང་འཚོ་དང་གཞན་འཚོ་གང་ཡིན་ལ་ལྟོས་པ། »

སྐྱེ་དངོས་རྣམས་མོ་ནེ་རཱ་དང། གདོད་སྐྱེ། ཧམ་སྤུ། རྩི་ཤིང། སྲོག་ཆགས་བཅས་སྐྱེ་ཁམས་ལྔ་རུ་དབྱེ། Ö

སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཐབས་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན། Ö

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་བྱད་ལ་ལྟོས་ནས་དབྱེ་བ་རིམ་པ་དུ་མར་དབྱེ་བ་ཡིན། Ö

སྐྱེ་དངོས་རྣམས་ནི། ནེའུ་བལ་དང། ཤ་བལ། རེ་རལ། སོན་ལྡན་རྩི་ཤིང་བཅས་སུ་དབྱེ། Ö

སྲོག་ཆགས་རྣམས་ནི། དམིག་བུག་ཅན་དང། ཁོག་སྦུག་ཅན། ལེབ་དབྱིབས་ཅན། ནར་དབྱིབས་ཅན།  Ö

ལོང་ཚིགས་ཅན། སུག་ཚིགས་ཅན། ལུས་མཉེན་ཅན། བྱི་ཐུར་ཅན། གདོད་སྒལ་ཅན། སྒལ་རུས་ཅན་

བཅས་སུ་དབྱེ།

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདགོས་ཚུལ་གྱིས་སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངསོ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་དུ་གཅིག་གྱུར་གྱིས་ Ö

ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ།

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་རྣམ་གཞག་ནི། རྒྱུད་ཀྱི་མིང་དང། རིགས་ཀྱི་མིང་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ། Ö

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན་།ྣ

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་གཅིག་

གྱུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ། 

 དེང་སྐབས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐྱེ་དངོས་

ཀྱི་མིང་འདོགས་སྲོལ་འདི་ནི། དུས་རབས་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་ལིན་ནེའུ་སི་ཡིས་གསར་གཏདོ་གནང་

བ་ཞིག་ཡིན། མིང་འདོགས་སྲོལ་འདི་ནི། སྐྱེ་

དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཁྲོད་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་

མིང་འདགོས་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་དངསོ་དབྱེ་འབྱེད་

བྱེད་པའི་རིམ་རབས་ཚང་མ་བགྲང་མི་དགསོ་པར། 

རྒྱུད་ཚན་དང་རིགས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་མིང་དེ་སྐྱེ་

དངོས་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་།ྣ

 ལིན་ནེའུ་སེ་(carolus linnaeus)ནི་སུ་

ཝེའི་ཌེན་ནང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ནི་སྨན་པ་

ཞིག་ཡིན་རུང། རྩི་ཤིང་གི་སྐོར་དོ་སྣང་ཆེན་པ་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་དགུང་ལོ་ ༢༢ 

ཐགོ་རྩི་ཤིང་སྐརོ་གྱི་ཕྱག་དེབ་དང་པ་ོདེ་པར་སྐྲུན་

གནང་ཡོད། གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཕྱུག་བདག་ཅིག་

གི་སྒེར་གྱི་སྨན་པ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཕྱུག་བདག་

དེའི་ལྡུམ་རྭའི་ནང་གི་རྩི་ཤིང་འདྲ་མིན་རིགས་ལ་

སློབ་སྦྱོང་གནང་ནས། རྩི་ཤིང་གི་མིང་འདོགས་

སྟངས་སྐརོ་གྱི་དེབ་རང་འབྱུང་གི་ལམ་ལུགས་ཞེས་པ་དེ་དཔར་སྐྲུན་གནང་ཡདོ། 

དེབ་དེ་ནི་རྩི་ཤིང་གི་མིང་འདགོས་སྟངས་ཚང་མའི་གཞི་རྩ་རུ་འགྱུར་ཡདོ། ཁངོ་

གི་རྩི་ཤིང་དབྱེ་འབྱེད་གནང་ཐབས་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན། 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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སྦྱོང་ཚན་།ྣ

༡།   སྐྱེ་དངོས་རྣམས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

༢། ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བདམས་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ་

པ༌བྱེད་ཐུབ་བམ།

༣།   སྐྱེ་དངོས་རྣམས་སྐྱེ་ཁམས་ལྔ་རུ་དབྱེ་བའི་གཞི་རྩ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

༤།   རྩི་ཤིང་གི་གཞི་རྩའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། འདི་དག་རིགས་མི་འདྲ་བར་དབྱེ་

བའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡིན་ནམ།

༥། རྩི་ཤིང་རིགས་མི་འདྲ་བར་དབྱེ་བའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་དང། སྲོག་ཆགས་རིགས་མི་འདྲ་བར་དབྱེ་

བའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༦།   སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་རིགས་མི་འདྲ་བར་ཇི་ལྟར་དགར་བ་ཡིན་ནམ།



སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྣ་མང་ག།ི་སྐྱེ་དངོས།
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

ཟས་རང་འཚོ། autotroph འདོ་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཟས་རང་འཚོ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངོས།

སོན་ཐིག spore ཕྱི་ཁེབས་མེད་པའི་མྱུ་གུ།

གབ་བཤོས་མ། cryptogamae མི་མངོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་འདུ་བ། 

སྦས་མཚན་མ།
hidden repro-

ductive organ
མཚན་མ་མི་མངོན་པ།

མངོན་བཤོས་མ། phanerogam
སྐྱེ་བྱེད་དབང་པོའ་ིརྣམ་པ་ཡོངས་སུ་ངེས་ནས་སོན་འབྲུ་

འདོགས་ཐུབ་པའི་རྩི་ཤིང། 

སོན་འདབ། cotyledons མྱུ་གུའི་འདབས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལོ་མ་ཆུང་ཆུང། 

སནོ་འདབ་ཟུང་ལྡན། dicot མྱུ་གུའི་འདབས་སུ་ལོ་མ་གཉིས་ལྡན་པ།

སུལ་གསུམ་ཐེའུ།  triploblastic
ནང་ཤུ ན་དང་ཕྱི་ཤུ ན། ནང་ཁྲོལ་དབང་པོའ་ིམ་ལག་བཅས་

རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྲོག་ཆགས

སྒལ་ཐག notochord
སྒལ་གཞུང་དུ་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ལགོས་སུ་དགར་མཁན་

གྱི་དབྱུག་པ་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཞིག

སྙིང་ཤག  heart chamber སྙིང་གི་དབྱེ་བའི་ཁང་མིག




