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	 རྩྭ་ཐང་དང་ནགས་ཚལ་འཛོམས་པའི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་རིམ་

བཞིན་བྱེ་མས་བཏུམས་པའི་མྱ་ངམ་ཐང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་འདི་ལ་

བྱེ་འགྱུར་(Desertification)	ཟེར་གྱི་ཡོད།	

	 སྤྱིར་སའི་གོ་ལའི་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་སྐོར་དང།	

ཡང་སྒོས་བྱེ་འགྱུར་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་

ལོ་མང་རིང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་གཞིགས་ན།	 ལོ་རེར་ས་གཤིས་གཤིན་

པའི་ས་ཏུན་ཐེར་འབུམ་༢༤	 (24	 Billion	 tons)	 རེ་མེད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་

པས།	 འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཉི་ཤ	འི་རིང་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ནས་ཨ་རིའི་ས་

ཁྱོན་དང་མཚུངས་པའི་ས་ངོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེ་མའི་འགོ་ལ་བཏུམས་

ཡོད།	 ཚོད་རྩིས་བྱས་ན་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ས་ངོས་ཀྱི་ལྔ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ལ་

བྱེ་མའི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད།	 དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་དང་

འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས།	 སྲིད་གཞུང་དང།	 མི་

སྒེར།	 ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་འདི་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་

གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཅི་དགེ་ལ་འབད་བཞིན་ཡོད།

	 དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བྱེ་ཐང་

ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི་བྱང་ཨ་རིའི་བྱེ་ཐང་(North	 American	 Des-

erts)དང་།	 ཨ་ཊ་ཁ་མ་བྱེ་ཐང་།(Atacama	 Deserts)	 པ་ཊ་གྷོ་ནི་ཡའི་བྱེ་

ཐང།(Patagonian	Deserts)	 ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་།(Saharan	Deserts)	 ན་མིབ་བྱེ་

ཐང།(Namib	 Deserts)	 ཀ་ལ་ཧ་རི་བྱེ་ཐང་།(Kalahari	 Deserts)	 ཨི་རན་བྱེ་

ཐང་།(Iranian	 Deserts)	 ཨ་རབ་བྱེ་ཐང་།(Arabian	 Deserts)	 ཏུར་ཀིསྟན་བྱེ་

ཐང་།(Turkestan	Deserts)	གྷོ་བྷི་བྱེ་ཐང་།(Gobi		Deserts)	ཐཱར་བྱེ་ཐང།(Thar	

Deserts)	 ཨ་སྟྲེ་ལི་ཡའི་བྱེ་ཐང་(Australian	 Deserts)	 བཅས་ཡིན་པ་དང་།	

བྱེ་ཐང་འདི་ཚང་མ་ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།		

བྱེ་འགྱུར།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།	

བྱེ་ཐང་གི་མིང་།	

རྒྱ་ཁྱོན།	

(ཀི་ལོ་མི་ཊར་

གྲུ་བཞི་མ།)

༡༽		ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་།	 ༩,༡༠༠,༠༠༠

༢༽	ཨ་རབ་བྱེ་ཐང་། ༢,༣༣༠,༠༠༠

༣༽	གྷོ་བྷི་བྱེ་ཐང་། ༡,༣༠༠,༠༠༠

༤༽	ཀ་ལ་ཧ་རི་བྱེ་ཐང་། ༩༠༠,༠༠༠

༥༽	པ་ཊ་གྷོ་ནི་ཡའི་བྱེ་ཐང་། ༦༧༠,༠༠༠

༦༽	ཨ་སྟྲེ་ལི་ཡའི་བྱེ་ཐང་། ༦༤༧,༠༠༠

༧༽	བྱང་ཨ་རིའི་བྱེ་ཐང་། ༤༩༢,༠༠༠

༨༽	ཏུར་ཀིསྟན་བྱེ་ཐང་། ༣༥༠,༠༠༠

༩༽	ཐཱར་བྱེ་ཐང་། ༢༠༠,༠༠༠

༡༠༽	ཨ་ཊ་ཁ་མ་བྱེ་ཐང་། ༡༤༠,༠༠༠

༡༡༽	ན་མིབ་བེྱེ་ཐང་། ༨༡,༠༠༠

༡༢༽	ཨི་རན་བྱེ་ཐང་། ༧༧,༠༠༠

སློབ་ཚན་བཞི་པ།	བྱེ་འགྱུར།	
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གྷ་ོབྷི་བྱེ་ཐང་།	
ཐཱར་བྱེ་ཐང་།	

ཨ་སྟྲེ་ལི་ཡའི་བྱེ་ཐང་།	
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	 བྱེ་ཐང་དུའང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད།	

ཁོང་ཚོས་ཉིན་མོ་ཚ་བ་ཆེ་ཞིང་མཚན་མོ་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་བྱེ་ཐང་གི་གནམ་གཤིས་དང་བསྟུན་ཏེ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	 དེར་གནས་གཅིག་ལ་གཏན་སྡོད་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་དང་།	 ས་

གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་སྤོ་སྐྱོད་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་བཅས་རིགས་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད།	

དཔེ་རིས།	༤་༡		བྱེ་ཐང་དུ་ཁང་པའི་ཀླད་ཟླུམ་གཟུགས་

སུ་བསྐྲུན་པའི་སྡོད་ཁང་།	

དཔེ་རིས།		༤་༢	བྱེ་ཐང་དབུས་ཀྱི་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་སར་

གནས་འཆའ་བ།		

དཔེ་རིས།			༤་༣	བྱེ་ཐང་དུ་གུར་ཕུབ་ནས་གནས་སྡོད་

བྱེད་པ།	
དཔེ་རིས།		༤་༤	བྱེ་ཐང་དུ་སྤྱིལ་བུའི་ནང་གནས་སྡོད་

བྱེད་པ།	

དཔེ་རིས།		༤་༦	བྱེ་ཐང་དུ་ས་ཕུག་ནང་གནས་སྡོད་

བྱེད་པ།	

དཔེ་རིས།		༤་༥	བྱེ་ཐང་དུ་བསྐྲུན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་

གནས་སྡོད་བྱེད་པ།	

བྱེ་ཐང་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན།
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	 བྱེ་འགྱུར་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་བྱུང་ཡོད་ནའང་།	 རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་

གཉིས་ལ་རག་ལས་ཡོད་དེ།	 གཅིག་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཡིན་པ་དང་།	 གཅིག་ནི་མིའི་རིགས་

ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན།	 གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ངོས་ཀྱི་གཤིན་ས་སྲབ་མོ་དག་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་

ཁུར་ནས་འགྲོ་བ་འམ།	 ཡང་ན་ཆུ་ལོག་གིས་བཤལ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཤ	ལ་དུ་རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ཞན་པའི་

ས་སྐམ་རྡོ་སྐམ་གཅིག་པུ་ལུས་ཀྱི་ཡོད།	 དེ་བཞིན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་ནགས་ཚལ་གཅོད་

འབྲེག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱེད་པ་དང།	 རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ཞན་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱུགས་རིགས་མང་པོ་

དུས་ཡུན་རིང་པོར་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པ།	 མི་འབོར་འདུས་སྡོད་བྱེད་ཤ	གས་ཆེ་བ།	 མཁའ་དབུགས་སྙོག་པའི་བཟོ་གྲྭ་

མང་པོ་གཉེར་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས།	 སའི་གོ་ལའི་གནས་གཤིས་དང་ས་གཤིས་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཏེ་

སྔོ་ལྗང་གི་རྩྭ་ཐང་མང་པོ་ཞིག་རིམ་བཞིན་འཚོ་གནས་འཆའ་དཀའ་བའི་མྱ་ངམ་ཐང་ཆེན་པོར་འགྱུར་བཞིན་

ཡོད།		

	

	 རགས་རྩིས་བྱས་ན་རྩི་ཤིང་སོགས་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ཞན་པའི་སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ས་ཁྱོན་གྱིས་སའི་གོ་

ལའི་ངོས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་བརྒྱ་ཆ་40-41	 ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་།	 དེར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་ཐེར་

འབུམ་གཉིས་བརྒལ་ཡོད།	 སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ས་ཁྱོན་དེའི་བརྒྱ་ཆ་10-20	 ཙམ་གྱི་སྐྱེ་འཕེལ་ནུས་པ་ཆེས་ཉམས་

ནགས་ཚལ་གཅདོ་འབྲེག	

བཟོ་གྲྭ་མང་དྲགས་པ།	

གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག

ཕྱུགས་རིགས་འཚོ་སྐྱོང་

ཐལ་ཆེ་བ།	

བྱེ་འགྱུར་གྱི་འབྱུང་

རྐྱེན་གཙོ་བོ།	

			བྱེ་འགྱུར་འབྱུང་རྐྱེན།	

			བྱེ་འགྱུར་གྱི་ཤ	གས་རྐྱེན།
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ཞན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་།	 ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་6-12	 ཙམ་གྱི་ས་

ཁྱོན་ཧྲིལ་པོར་བྱེ་འགྱུར་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཡོད།	 སྐམ་ཤས་ཆེ་བའི་ས་

ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་1-6	 ཙམ་བྱེ་ཐང་དུ་གྱུར་བའི་ས་ཁུལ་

དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།	 མི་གྲངས་ཐེར་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ལ་

བྱེ་འགྱུར་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཉེན་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད།	 བྱེ་ཐང་

དུ་ཞིང་ལས་དང་ཕྱུག་ལས་སོགས་གཉེར་བའི་རང་བྱུང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཞན་

པས།	 དེར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་མང་ཆེ་བའི་འཚོ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་

ཅང་ཆེ།	 ཅི་ཙམ་བྱེ་ཐང་གི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་རུ་སོང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་འཚོ་བར་

དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་མི་གྲངས་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།	 དེང་སྐབས་འཛམ་

གླིང་གི་བྱེ་ཐང་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་ནི་ལོ་རེར་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༨	རེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།	

	 བྱེད་འགྱུར་གྱིས་མིའི་རིགས་སྤྱིའི་འཚོ་གནས་ལ་གནོད་པ་

ཚབས་ཆེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པས།	 	 དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་གང་

ལེགས་ལ་འབད་རྒྱུ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་འཚོ་གནས་དང་མ་འངོས་

པའི་འཚོ་གནས་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཆགས་ཡོད།	

	 དེར་བརྟེན།	 རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པའི་ས་གཤིས་

སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་རྩྭ་ལུད་(Plant	waste)	དང་།	བ་ལུད་།(Manure)	རྫས་

ལུད་(Synthetic	 Fertilizer)	 སོགས་ཚད་དང་རན་པར་སྤྱད་ཚེ།	 རིམ་བཞིན་

ས་བཅུད་ཤོར་བའི་ནུས་པ་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་སྟེ།	རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཕེལ་འབྱུང་བ་

དང་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་གཉེར་བར་ཕན་ནུས་

ཆེན་པོ་ཐོན་ཐུབ།	 	 དེ་བཞིན་ནགས་ཚལ་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ་ཡང་

བྱེ་འགྱུར་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	

དེས་རླུང་འཚུབ་དང་ཆར་ཆུ་ཡིས་གཤིན་ས་སྲབ་མོ་རྣམས་ཉམས་པར་

བྱེད་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཡང་སེལ་ཐུབ།	

	 	

			བྱེ་འགྱུར་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས།	

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།	

	 དེང་སང་འཛམ་གླིང་

ནང་གི་བྱེ་ཐང་ཆེ་ཤོས་སུ་གྲགས་

པའི་ས་ཧ་ར་བྱ་ཐང་ནི།	 གནའ་

སྔ་མོའ་ིདུས་ནས་བྱེ་ཐང་གིས་

བཏུམས་པའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།	 མ་ཡིན་ཏེ།	

གནའ་སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་དེ་ནི་རྩྭ་

ལྗང་སྟུག་པོ་བཀླུབས་པའི་བདེ་

ཐང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་།	 ཡུལ་དེའི་བྲག་

ཕུག་དག་གི་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་རི་

མོ་སྣ་ཚོགས་ལ་གཞིགས་ན།	 སྔ་

མོའ་ིདུས་སུ་དེ་རུ་ཆུ་སྲིན་སོགས་

ཆུ་གནས་སྲོག་ཆགས་མང་བའི་

གཙང་པོ་དང་།	 གླང་ཆེན།	 སེངྒེ།	

ཤྭ་བ་སྐེ་རིང་།	 བྱ་རྔ་མོང་།	 ར་

ལུག	 གནག་ཕྱུགས་མང་པོ་ཡོད་

པ་ཤེས་ཐུབ།	 འནོ་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་

ནམ་ཟླ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བས།	

ཡུལ་དེ་ནི་ཚ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་

མྱ་ངམ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

བ་རེད།	
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༡༽	ཅི་ཞིག་ལ་བྱེ་འགྱུར་ཟེར།	

༢༽	འཛམ་གླིང་ནང་གི་བྱེ་ཐང་ཆེན་པོ་དྲུག་གི་མིང་བྲིས།	

༣༽	བྱེ་ཐང་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གང་དག་ཡོད་དམ།	

༤༽	བྱེ་འགྱུར་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།	

༥༽	བྱེ་འགྱུར་གྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་འཚོ་གནས་ལ་ཤ	གས་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།	

༦༽	བྱེ་འགྱུར་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།	

༡༽	བྱེ་ཐང་སྐརོ་རང་གི་ཤེས་ཚོད་ཅིག་འཛིན་གྲྭའི་ནང་བཤད་དེ་སླབོ་གྲགོས་ཕན་ཚུན་ག་ོརྟགོས་སྤེལ་རེས་བྱསོ།	

༢༽	བྱེ་འགྱུར་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས་ལེགས་ཤོས་གང་ཡིན་ནམ།

༡༽	བྱེ་ཐང་གི་པར་རིས་དང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་སློབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་བྱོས།	

༢༽	འཛམ་གླིང་བྱེ་ཐང་བཅུ་གཉིས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་གོ་རྟོགས་	

					སྤེལ་རེས་བྱོས།	

http://school.discovery.com/•	

http://nationalgeographic.com/•	

http://www.incredibleindia.org/•	

http://www.wikipedia.org/•	

http://greenpeace.org/•	

http://britannica.com/•	

http://www.animalplanet.co.uk/•	

སྦྱོང་ཚན།	

དང་པོ།	ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ།	གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

གསུམ་པ།	བྱེད་སྒོ།	

ཟུར་ལྟའི་རྒྱུ་ཆ།	


