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སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་།

སློབ་ཚན་ལྔ་པ་།

༡༽ སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

༢༽ ཕྲ་ཕུང་ག།ི་གྲུབ་ཆ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ཕྱི་ལོ་ ༡༦༦༥ ལོར་ཚན་རིག་པ་རོ་བྷེཊ་ཧུག་ (Robert Hooke) གིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཕྲ་མཐོང་

ཆེ་ཤེལ་གྱིས་མཉེན་ཤིང་ (cork) ལེབ་ལེབ་སྲབ་མོ་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཁོང་གིས་སྦྲང་

ཚང་གི་བཟོ་དབྱིབས་འདྲ་བའི་ཁང་མིག་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་མཐོང་ཡོད། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ཕྲ་ཕུང་ (cell) ཞེས་

མིང་བཏགས། འདི་ནི་སྟེས་དབང་སྟབས་འཕྲད་ཀྱིས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བས་གཙིགས་འཛིན་བྱེད་གལ་དེ་ཙམ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་བྱུང་རབས་ནང་དུ་གནད་དོན་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྲ་ཕུང་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ད་དུང་བེད་སྤྱདོ་བཞིན་ཡདོ། དེ་བཞིན། འདི་ནི་སྐྱེ་དངསོ་རྣམས་ཆ་

ཤས་སུ་བགོ་རུང་བའི་གྲུབ་ཆ་ཆུང་ཆུང་དེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། 

༥་༡  སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ།

  གངོ་གི་དངསོ་དཔྱད་བྱེད་སྒ་ོདེའི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་མཐངོ་བྱུང་ངམ། ཁྱེད་ཀྱིས་གང་མཐངོ་

བ་དེ་གཡས་ཀྱི་རི་མ་ོདེ་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ། ང་ཚོས་ཙོང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་གྱི་ཤུ ན་སྐྱི་བེད་སྤྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་

བྱས་ཚེ། གཡོན་གྱི་དཔེ་རིས་ ༥་༡ འདྲ་བའི་བཟོ་དབྱིབས་ཤིག་མཐོང་

ཐུབ། བཟོ་དབྱིབས་འདི་དག་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འདྲ་པོ་ཡོད། བཟོ་

དབྱིབས་འདི་དག་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་ཤེལ་ཏོག་གི་དབྱིབས་དང་

འདྲ་བའི་ཙོང་གྲུབ་ཡོད། གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་ཙོང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་

མིན་མང་པོའ་ིཤུ ན་སྐྱི་བེད་སྤྱད་ཡོད་ཀྱང། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་

ཚང་མའི་བཟ་ོདབྱིབས་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། བཟ་ོདབྱིབས་

འདི་ནི་ཙོང་གི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་དེ་ཡིན། འདི་དག་ལ་ཕྲ་ཕུང་ཞེས་

འབོད། འདི་ནི་ཙོང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོའི་གཡས་གཡོན་གྱི་

སྐྱེ་དངསོ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་གི་གྲུབ་ཆ་ཡིན། དེ་བཞིན། ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པའི་ང་ོ

དཔེ་རིས། ༥་༡། ཙོང་གི་ཕྱི་ཤུ ན་གྱི་ཕྲ་ཕུང།

བྱེད་སྒོ།   ༥་༡ 

 ཤེལ་སྒོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཕྲན་ཙམ་བླུགས། ཙོང་གི་

ཤུན་སྐྱི་བཤུས་ནས་ཤེལ་སྒོར་ནང་དུ་བླུགས། འདིས་ཙོང་གི་ཤུ ན་

སྐྱི་དེ་སྐམ་དུ་མི་འཇུག་པ་མ་ཟད། ལྟེབ་གཉེར་ཐེབས་སུ་མི་འཇུག 

དེ་རྗེས་ཤེལ་ལེབ་ (slide) ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་

བཏིག་ནས་ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱི་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཞོག  འདིའི་སྐབས་སུ་

ཤུན་སྐྱི་དེ་ལྟེབ་གཉེར་མ་ཐེབས་པར་ཐང་ཐང་དུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་

ཡིད་འཇོག་བྱེད་དགོས། དེ་ནས་ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱིའི་ཐོག་ལྦ་ཚྭའི་ཞུ་

ཁུ་ཐིགས་པ་གཅིག་བཏིག་ནས་ཁེབ་ལྕུགས་དེ་ཁོབ། འདིའི་སྐབས་

སུ་ཁེབ་ལྕུགས་ཀྱི་འགོ་ཏུ་ལྦུ་བ་མ་སླེབས་པ་བྱེད་དགསོ། དེ་ནས་ཕྲ་

མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ཞིབ་ལྟ་གྱིས།

མིག་བལྟ་ས།

ལུས་སྦུག

རགས་སྒྲིག་གཟེར།

ཞིབ་སྒྲིག་གཟེར།

དངོས་ཤེལ།

འདོ་རྒྱུའི་བུ་ག

འཇབ་ཙེ།

སྒྲིབ་ཡོལ།

འདོ་ཤེལ།འཇོག་སྟེགས།

ཤེལ་ཞབས།

ཤེལ་དཔུང།
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བོར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱང་ཡོད། འདི་དག་ལ་ཕུང་རྐྱང་ (unicellular) སྲོག་ཆགས་ཞེས་འབོད།

 ཕྲ་མཐངོ་ཆེ་ཤེལ་གསར་གཏདོ་བྱུང་བ་དེས་ཕྲ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་མངནོ་འགྱུར་བྱུང་ནས། ད་ལྟའི་ཆར། 

ཨ་མཱི་བྷ་ (amoeba) དང། ཁེ་ལཻ་མེ་ཌོ་མོ་ནཱ་སེ་ (chlamydomonas) འབུ་རྩྭ་ལྷམ་ (paramecium) ཕྲ་སྲིན་ (bac-

teria) ལ་སགོས་པའི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་ལྡན་གྱི་སྲགོ་ཆགས་དེ་དག་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་ཡདོ། སྲགོ་ཆགས་འདི་རིགས་ལ་ཕྲ་

ཕུང་རྐྱང་ལྡན་ནམ། ཡང་ན། ཕུང་རྐྱང་ (unicellular) སྲོག་ཆགས་ཞེས་འབོད། ཡང་ཕྲ་ཕུང་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་

ནས་གྲུབ་པའི་སྲོག་ཆགས་ལ་ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་ (multicellular) ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཞེས་འབོད། ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་ཅན་གྱི་

སྲོག་ཆགས་ཡོད་དོ་ཅོག་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་འདུས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཤེ་ན། ཕྲ་ཕུང་ལ་བཞུ་འགྱུར་གྱི་

རང་བཞིན་ལྡན་པས་ན། ཕྲ་ཕུང་ཞིག་རང་ཉིད་དང་ང་ོབ་ོགཅིག་པའི་ཕྲ་ཕུང་མང་པརོ་འཚར་སྐྱེས་བྱེད་ཐུབ། དེར་

བརྟེན། ཕྲ་ཕུང་ཚང་མ་སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལས་འཚར་སྐྱེས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེ་ཆུང་དང་བཟ་ོདབྱིབས་ནི་ཕྲ་ཕུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡདོ། ཨེ་མཱི་བྷ་ལྟ་བུའི་

བྱེད་སྒོ།   ༥་༢ 

 ཁྱདོ་ཀྱིས་ལ་ོམའི་ཤུ ན་སྐྱི་དང། ཙོང་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་གྱི་རྩ་བའི་རྩེ་མ་ོདེའི་ཤུ ན་སྐྱི་བེད་སྤྱད་དེ་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། ཁྱདོ་ཀྱིས་དེ་

དག་བརྟག་དཔྱད་ཟིན་རྗེས། གཤམ་གྱི་དྲི་བ་དེ་དག་ལ་ལན་འདེབས་དགོས།

ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་ཆེ་ཆུང་དང་བཟོ་ལྟ་ཕན་ཚུན་འདྲ་པོ་འདུག་གམ།1. 

ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་བཟོ་དབྱིབས་ཕན་ཚུན་འདྲ་པོ་འདུག་གམ།2. 

རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་འདྲ་མིན་ནས་ལེན་པའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་དག་དབར་ཁྱད་པར་འདུག་གམ།3. 

དེ་དག་ལ་མཚུངས་པའི་ཆ་ཅི་ཞིག་འདུག་གམ།4. 

ཕུང་རྐྱང་སྲོག་ཆགས་ཁག་ཅིག་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་ལྟ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཐུབ། དེ་མིན་ཕྲ་ཕུང་ཁག་ཅིག་གི་བཟ་ོལྟ་

ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་གཏན་དུ་གནས་ཐུབ། དཔེར་ན། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལྟ་བུ་ཡིན། 

 ཕྲ་ཕུང་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་ངེས་གཏན་གྱི་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ལས་ནི་སྲོག་

ཆགས་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་པའི་མི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན། ངལ་རྩོལ་ཆ་བགོས་ (division of labour) ཞེས་པའི་བྱེད་ལས་གཅིག་ཡོད། ངལ་རྩོལ་ཆ་བགོས་ཞེས་

པ་འདི་ནི། མིའི་གཟུགས་པོའ་ིཆ་ཤས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེས་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བ་རེ་འགྲུབ་པར་བརྗོད། དཔེར་ན། མིའི་

སྙིང་གིས་ཁྲག་རྒྱུན་འབུད་འདྲེན་བྱེད་པ་དང། ཕོ་བས་ཟས་འཇུ་བ། མཁལ་མས་སྙིགས་དོར་གཙང་སེལ་བྱེད་པ་

སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ། དེ་བཞིན། ངལ་རྩོལ་ཆ་བགོས་ཀྱི་བྱེད་ལས་འདི་ནི་ཕྲ་

ཕུང་རྐྱང་ལྡན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ལའང་ཡོད། ཕྲ་ཕུང་སོ་སོར་དབང་པོ་ཆུང་ངུའི་ (organelles) ཆ་ལག་ངེས་ཅན་རེ་

ཡདོ་པ་དེ་དག་ས་ོསསོ་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱེད་ལས་རེ་འགྲུབ། ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པས་དབང་པ་ོཆུང་ངུ་དེ་ཚོའི་བྱེད་ལས་

ལ་ལྟོས་ནས་རང་རྐྱ་འཕེར་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་གྱི་གནས་གཞི་དང་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བ་ཡིན་སྲིད་ཀྱང། ཚང་

མར་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད།

 སྲགོ་ཆགས་གཅིག་གི་ལུས་ཐགོ་ཏུའང་ཕྲ་ཕུང་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡདོ། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་དེ་དག་

ནི་མིའི་ལུས་ཐོག་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་མི་འདྲ་བ་ཁག་ཅིག་ཡིན།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང།

ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང།

ཚིལ་གྱི་ཕྲ་ཕུང། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང།

ཁམས་དཀར་པོ།

ཁམས་དམར་པོ།

རུས་པའི་ཕྲ་ཕུང།

དཔེ་རིས༌༥་༣ མིའི་གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་ཕྲ་ཕུང་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཁག་ཅིག

དྲི་བ་།ྣ

༡་   ཕྲ་ཕུང་ཇི་ལྟར་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། སུ་ཡིས་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

༢་   ཕྲ་ཕུང་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དགོས་དོན་གང་ 

     ཡིན་ནམ།



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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༥་༢  ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆ།

 ང་ཚོས་གངོ་དུ་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པ་ོཆུང་ངུ་ཞེས་པ་ཞིག་མཐངོ་ཡདོ། དབང་པ་ོཆུང་ངུ་དེ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་

བྱས་ནས་ཕྲ་ཕུང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ཞིབ་བལྟ་བྱས་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆ་

ཆེན་པོ་གསུམ་སྟེ། སྤྱིན་སྐྱི་(plasma membrane)དང། བཅུད་གཤེར།(cytoplasm) ལྟེ་ཉིང་ (nucleus) བཅས་

མཐོང་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ལས་ཚང་མ་བཟོ་དབྱིབས་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན།

༥་༢་༡  སྤྱིན་སྐྱིའམ། ཡང་ན། ཕུང་སྐྱི། plasma membrane or cell membrane

 སྤྱིན་སྐྱི་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་བཅུད་གཤེར་(cytoplasm)བཏུམས་མཁན་གྱི་ཁེབས་ཧ་ཅང་སྲབ་མོ་ཞིག་ཡིན། 

འདིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་ཁྲལོ་ཚང་མ་ཕྱི་རལོ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ལས་ལགོས་སུ་དགར་བ་དང། ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་ཁྲལོ་ལ་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ། གློག་རྡུལ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱི་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། སྤྱིན་

སྐྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་ཞིབ་ཕྲ་མཐོང་ཐུབ། སྤྱིན་སྐྱིའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་འདོ་མའི་ཚི་ཞག་ (phospholipids) དང། སྤྲི་

དཀར་རྫས། (protein) མཁྲིས་ཞག (cholesterol) ཀ་ར་ཟློས་མང་ (polysaccharides) བཅས་ཡིན། དེ་དག་ལས་འདོ་

མའི་ཚི་ཞག་གིས་སྤྱིན་སྐྱིའི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཟིན་ཡོད།  

 ཕྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་སྐྱེ་དངོས་ཚན་རིག་པ་སིན་གྷེར་ (Singer) དང་ནའི་ཀོལ་སན་ (Nicolson) གཉིས་ཀྱིས་

སྤྱིན་སྐྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ཐད་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་གནང་བ་དེ་ལ་གཤེར་རྐོའ་ིགྲུབ་དཔེ་ (fluid 

mosaic model) ཞེས་འབོད། སྤྱིན་སྐྱི་ནི་འདོ་མའི་

ཚི་ཞག་བང་རིམ་གཉིས་ཅན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང། 

འདོ་མའི་ཚི་ཞག་གི་ཁྲོད་དུ་ནང་རྒྱུད་སྤྲི་དཀར་

རྫས་ (intrinsic protein) དང་ཕྱི་རྒྱུད་སྤྲི་དཀར་

རྫས་ (extrinsic protein) ཞེས་པའི་སྤྲི་དཀར་རྫས་

རིགས་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང། ནང་རྒྱུད་སྤྲི་དཀར་

རྫས་ནི་འདོ་མའི་ཚི་ཞག་གི་བང་རིམ་གཉིས་ཀ་

བརྟལོ་ཏེ་གནས་པ་དང། ཕྱི་རྒྱུད་སྤྲི་དཀར་རྫས་ནི་

འདོ་མའི་ཚི་ཞག་གི་བང་རིམ་ཕྱི་མའམ། ཡང་ན། 

བང་རིམ་ནང་མའི་ནང་འཚངས་ཏེ་གནས་ཡོད། 

སྤྲི་དཀར་རྫས་འདི་དག་གིས་རྩབས་རྫས་དང། 

འཛིན་རྫས། དེ་བཞིན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཅས་ཀྱི་བྱ་

ལས་འགྲུབ། 

 ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་

རྫས་ནང་དུ་འདྲེན་པ་དང། ནང་གི་སྙིགས་རྫས་

འདོ་མའི་ཚི་ཞག

ཕྱི་རྒྱུད་སྤྲི་དཀར།

ནང་རྒྱུད་སྤྲི་དཀར།

འདོ་མའི་ཚི་ཞག་བང་རིམ་གཉིས་ཅན།

དཔེ་རིས༌༥་༣ གཤེར་རྐོ་གྲུབ་དཔེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་སྤྱིན་སྐྱི།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

108

ཕྱི་རུ་སྐྱེལ་བ་མ་ཟད། དངོས་རྫས་གཞན་ཁག་ཅིག་གི་འགྲོ་འངོ་ལ་བཀག་འདོམས་བྱེད་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། སྤྱིན་

སྐྱིའམ་ཕུང་སྐྱི་ལ་འདེམས་འཚག་ཤུ ན་སྐྱི་ (selectively permeable membrane) ཞེས་འབོད། 

 ཕུང་སྐྱིའམ་སྤྱིན་སྐྱིས་དངསོ་རྫས་ཤིག་ཕྱི་རུ་སྐྱེལ་བ་དང་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་འདྲེན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་

རིགས་གསུམ་ཡོད་དེ།  དང་པོ། རླུང་ཇི་ལྟར་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པ། གཉིས་པ། ཆུ་ཇི་ལྟར་ལེན་གཏོང་བྱེད་པ། གསུམ་

པ། ཟས་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་བཅས་ཡིན། 

 སྤྱིན་སྐྱིས་རླུང་ཇི་ལྟར་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་དམ་ཞེ་ན།  ང་ཚོས་སློབ་ཚན་སྔོན་མའི་ནང་དུ་སྦྱང་ཟིན་པའི་

ཁྱབ་འདྲེས་ (diffusion) ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བལྟོས་ཏེ་རླུང་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང། ཁྱབ་འདྲེས་ཞེས་པ་ནི་

ཁྱབ་ཚད་གར་ས་ཞིག་ནས་སླ་བ་ཞིག་གི་ཕྱགོས་སུ་རྩལོ་མེད་ཀྱིས་སླེབས་པར་ག།ོ ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱིས་རླུང་འབྱིན་

རྔུབ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཡང་ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་སལོ་རྫས་

འཚོ་ཟུང་ཅན་ (CO
2
) ལྟ་བུ་ནི། གར་ཚད་མཐོ་པོ་མ་བྱུང་བར་དུ་ཕྲ་ཕུང་ནང་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་

ཕྱི་རལོ་གྱི་སལོ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་གར་ཚད་དེ་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་གར་ཚད་ལས་དམའ་བ་བྱུང་ཚེ། གཞི་ནས་སལོ་

རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དེ་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་དོན་ཐུབ། དེ་བཞིན། ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་འཚོ་རླུང་གི་གར་ཚད་དེ་ཕྱི་རོལ་

གྱི་འཚོ་རླུང་གི་གར་ཚད་ལས་དམའ་བ་བྱུང་ཚེ། གཞི་ནས་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་འཛུལ་བ་ཡིན། 

 ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་ཆུ་འགྲོ་འངོ་བྱེད་དགོས་ཚེ། ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་དང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱང། 

ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དངོས་མིན། འདེམས་འཚག་ཤུ ན་སྐྱི་བརྒྱུད་དེ་ཆུའི་ཆ་རྡུལ་འགྲོ་འངོ་བྱེད་ཚུལ་འདི་

ལ་ཐིམ་འཚག་ (osmosis) ཞེས་འབོད། སྤྱིན་སྐྱིའི་བར་ནས་འགྲོ་འངོ་བྱེད་པའི་ཆུའི་འགུལ་བསྐྱོད་འདི་ནི་ཆུའི་

ནང་དུ་དངསོ་རྫས་ཇི་ཙམ་བཞུ་ཡདོ་མེད་དང། སྤྲི་དཀར་རྫས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གཞགོས་འདེགས་ལ་ལྟསོ་པ་ཞིག་

ཡིན། དེས་ན། ཐིམ་འཚག་ཞེས་པ་ནི་འདེམས་འཚག་ཤུ ན་སྐྱི་རྒྱུད་དེ་ཆུ་མང་བའི་ཕྱོགས་ནས་ཆུ་ཉུང་བའི་ཕྱོགས་

སུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བརྗོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ཚྭའམ། ཡང་ན། བྱེ་མ་ཀ་རའི་བཞུ་ཁུ་ནང་དུ་སེམས་

ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ངམ། ཡང་ན། རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་བླུགས་ཚེ། འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ། 

གཤམ་གྱི་གནད་དོན་གསུམ་ལས་གཅིག་འབྱུང་སྲིད།

གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུ་དེ་ཧ་ཅང་སླ་བ་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་ནང་1. 

གི་ཆུའི་བངོས་ཚད་ལས་ཞུ་ཁུའི་ནང་གི་ཆུའི་

བོངས་ཚད་མང་བ་ཡོད་ཚེ། ཐིམ་འཚག་གི་

རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་

རྩོལ་མེད་ངང་ཆུ་འཛུལ་ཐུབ། འདི་ལྟའི་ཞུ་ཁུ་

ལ་སླ་ཁུ་ (hypotonic solution) ཞེས་འབོད། 

ཆུའི་ཆ་རྡུལ་ནི་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་འགྲོ་འངོ་

བྱེད་ཆོག འནོ་ཀྱང། འདིར་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ལས་

ནང་དུ་འཛུལ་བའི་ཆུའི་བོངས་ཚད་མང་བ་

ཡོད། དེར་བརྟེན། ཕྲ་ཕུང་དེ་ཉིད་ཆུས་ཁེངས་

ཏེ་སྐྲང་སྦོས་ཐེབས་སྲིད།

ཕྲ་ཕུང།

འདེམས་འཚག་

ཤུན་སྐྱི།

ཆུའི་ཆ་རྡུལ།

ཆུ།

དཔེ་རིས༌༥་༤ ཐིམ་འཚག་གི་ངང་ཚུལ།



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུའི་གར་ཚད་སྙོམས་པ་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཆུའི་བོངས་ཚད་དང་ཞུ་ཁུའི་ནང་གི་ཆུའི་བོངས་ཚད་2. 

གཉིས་མཉམ་ཚེ། ཆུའི་ཆ་རྡུལ་འགྲོ་འངོ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་མཐོང་མི་སྲིད། འདི་ལྟའི་ཞུ་ཁུ་ལ་མཉམ་ཁུ་ 

(isotonic solution) ཞེས་འབོད། སྤྱིར་བཏང་འདི་ལྟའི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཆུ་དང། ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཆུ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་འགྲོ་འངོ་བྱེད་པ་ཡིན་ཡང། འགྲོ་འངོ་གི་བོངས་ཚད་དེ་མཉམ་པ་ཡིན་རྐྱེན། མཐའ་དོན་ལ་

འགྱུར་ལྡོག་མི་འབྱུང་བར་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེ་ཆུང་སྔར་ཡོད་སོར་གནས་བྱེད་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུ་དེ་ཧ་ཅང་གར་བ་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཆུའི་བངོས་ཚད་ལས་ཞུ་ཁུའི་ནང་གི་ཆུའི་བངོས་ཚད་ཉུང་3. 

བ་ཡོད་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཆུ་ཕྱིར་རྒྱུག་ནས། སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཆུའི་བོངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་

ཞུ་ཁུ་ལ་གར་ཁུ་ (hypertonic solution) ཞེས་འབོད། སྔར་བཞིན། ཆུ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་འགྲོ་

འངོ་བྱེད་པ་ཡིན་ཡང། འདིར་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཆུའི་བོངས་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེ་

ཚད་འཁུམ་སྲིད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བལྟསོ་ནས་ཐིམ་འཚག་ནི་ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཆུའི་ནང་

གི་ཕུང་རྐྱང་སྲོག་ཆགས་སམ། ཡང་ན། རྩི་ཤིང་གིས་ཆུ་འཐུང་བའི་ངང་ཚུལ་ནི་ཐིམ་འཚག་གི་རང་བཞིན་ཡིན། 

ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ལྗནོ་ཤིང་གི་རིགས་ལ་རྐང་འཐུང་ཞེས་འབདོ་པ་ནི། རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བས་ཐིམ་འཚག་གི་བྱེད་ནུས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཆུ་འཇིབ་གསོག་བྱེད་པས་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ།   ༥་༣།

 ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་ (hydrochloric acid) སླ་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྒོ་ང་ཞིག་བླུགས་ནས། སྒོ་ང་དེའི་པགས་པ་བཞུ་རུ་ཆུག  སྒོ་ངའི་པགས་པ་

ནི་དཀར་ཤམ་སོལ་འཚི་ཅན་ (calcium carbonate)  གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་ནང་དུ་བཞུ་བ་སླ། ། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཤུ ན་སྲབ་མོས་

བཀབ་པའི་དཀར་སྒངོ་དེ་ཆུ་གཙང་མ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐར་མ་ལྔ་བཞག་ནས། སྒ་ོང་དེ་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་ལྟསོ། ཐིམ་འཚག་

གི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་ོངའི་ནང་དུ་ཆུ་འཛུལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། སྒ་ོང་དེ་སྦསོ་ནས་ཆེན་པརོ་འགྱུར་སྲིད། དེ་བཞིན། པགས་པ་བཤུས་པའི་

སྒ་ོང་ཞིག་སྐར་མ་ལྔའི་རིང་ཚྭ་ཆུ་གར་པ་ོཞིག་གི་ནང་དུ་བཞག་ཚེ། སྒ་ོང་དེ་འཁུམ་ནས་ཆུང་དུ་འགྲ་ོསྲིད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་སྒོ་ངའི་ནང་གི་ཆུ་ཕྱིར་ཐོན་པས་ཡིན།

གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༥་༣ སྤེལ་ནས་ཐིམ་འཚག་

གི་རང་བཞིན་གསལ་པོར་རྟོགས་པར་གྱིས།

 ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱིས་ཉེ་འཁརོ་ནས་

འཚོ་བཅུད་ཇི་ལྟར་བདམས་ནས་ཇི་ལྟར་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་

སྐྱི་ནི་ཧ་ཅང་མཉེན་ལྕུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

རྐྱེན། སྤྱིན་སྐྱིའི་གཞོག་སྣེ་ཞིག་གིས་ཕྲ་ཕུང་

གི་ཕྱི་གཤེར་ (extracellular fluid) ནང་དུ་

ཡདོ་པའི་ཟས་རིགས་བདམས་ནས་ཁྱུར་མིད་

བྱེད་པ་ཡིན། འདིའི་སྐབས་སུ་སྤྱིན་སྐྱི་དུམ་

བུ་ཞིག་གིས་ཟས་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་དེ་གཅུར་ནས་
དཔེ་རིས༌༥་༥ སྤྱིན་སྐྱིས་ཟས་ཧྲིལ་མིད་བྱེད་ཚུལ།

ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་གཤེར།

ཟས།

སྤྱིན་སྐྱི།

སྤྱིན་སྐྱིས་ཟས་

བཏུམས་ནས་

བཅུད་གཤེར་ནང་

དུ་འཛུལ་བ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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བཅུད་གཤེར་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིན། སྤྱིན་སྐྱིས་ཉེ་འཁརོ་གྱི་དངསོ་རྫས་དང་འཚོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཆ་རྡུལ་ཁྱུར་

མིད་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལ་ཧྲིལ་མིད་ (endocytosis) ཅེས་འབོད།

དྲི་བ་།ྣ

༡་  ཆུ་ (H
2
O) དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ (CO

2
) ལྟ་བུའི་དངོས་རྫས་དེ་དག་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ 

    འགྲོ་འངོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན།

༢་  སྤྱིན་སྐྱི་ལ་འདེམས་འཚག་ཤུ ན་སྐྱི་ཞེས་འབོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༥་༢་༢  ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་སྐོགས། Cell wall

 རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ལ་སྤྱིན་སྐྱིའི་སྟེང་དུ་ཕྱི་ཁེབས་མཁྲེགས་པོ་ཞིག་ཡོད། ཕྱི་ཁེབས་དེ་ལ་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་

སྐོགས་ཞེས་འབོད། ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་སྐོགས་ནི་ཀ་ར་ཟློས་མང་(polysaccharide)གི་སྤུ་ཉག་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་ཕུང་ཕྲ་

མོ་(cellulose)ཞིག་ཡིན། ཤིང་ཕུང་ཕྲ་མོ་དེ་ནི་སྣ་འཛིང་ཅན་གྱི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱི་དང་

བཅུད་གཤེར་ལ་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕྲ་ཕུང་གི་བཟ་ོདབྱིབས་རྒྱུན་བཟུང་བྱེད་པའི་བསྲན་ནུས་ཀྱང་སྟེར་

ཐུབ། ཐིམ་འཚག་གི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྲ་ཕུང་གིས་ཆུ་མང་པ་ོའཇིབ་གསགོ་བྱས་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་དེ་ཉིད་ཆུ་སྦསོ་

ཐེབས་ནས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་ཡིན། འནོ་ཀྱང། ཕྱི་སྐོགས་ཀྱིས་ཕྲ་ཕུང་དེ་ཉིད་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཆུ་སྦོས་ཐེབས་སུ་

མ་བཅུག་པར་བཀག་འདོམས་བྱེད་པ་ཡིན། 

 ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ཆུ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཐོན་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་འཁུམས་ཏེ། ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བའི་ངང་

ཚུལ་འདི་ལ་གཤེར་འཛད་རྙིད་འགྱུར་(plasmolysis)ཞེས་འབདོ། གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒ་ོདེ་སྤེལ་ནས་གཤེར་འཛད་རྙིད་

འགྱུར་གྱི་ངང་ཚུལ་ལ་རྟོགས་ཞིབ་གྱིས།

 བྱེད་སྒོ་ ༥་༤ ཡི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ། གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི། ཕྲ་ཕུང་

གསོན་པོས་མ་གཏོགས་ཕྲ་ཕུང་ཤི་རོས་ཐིམ་འཚག་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་འཇིབ་གསོག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་

གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་སྐོགས་ཀྱིས་སླ་ཁུའི་(hypotonic solution)ནང་དུ་གནས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གས་འཐོར་

དུ་མི་འགྲོ་བའི་སྲ་ནུས་སྟེར་ཐུབ་པ་བསྟན་ཡོད། སླ་ཁུའི་ནང་དུ་གནས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཆུ་འཇིབ་གསོག་ཚོད་

མེད་བྱས་རྐྱེན། སྐྲང་སྦོས་ཐེབས་ནས་གས་འཐོར་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། འནོ་ཀྱང། ཕྲ་ཕུང་གི་སྐྲང་སྦོས་ཀྱིས་

གནནོ་ཤུ གས་ཇི་ཙམ་འབྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱི་གནནོ་ཤུ གས་ཤིག་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་སྐོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་རྒལོ་བ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲ་

ཕུང་གི་བསྲན་ནུས་རྒྱས་ནས་གས་འཐོར་འབྱུང་བ་དཀའ། དེར་བརྟེན། རྩི་ཤིང་དང། ཕྲ་སྲིན། དེ་བཞིན་ཧམ་སྤུ་ལ་

སོགས་པའི་ཕྲ་ཕུང་ནི་སྐམ་རློན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བའི་ཁོར་ཡུག་འདྲ་མིན་ནང་གནས་ཐུབ།



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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བྱེད་སྒོ།    ༥་༤། 

 ཤིང་གི་ལོ་མའི་ཤུ ན་སྐྱི་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་ (microscope) གྱི་འགོ་ཏུ་ལྟ་ཞིབ་གྱིས། ཁྱེད་ཀྱིས་འབྲུ་རྡོག་ལྗང་

ཁུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་མཐོང་ངེས། འབྲུ་རྡོག་ལྗང་ཁུ་དེ་ལ་ལྗང་སྒྲོམ་ (chloroplast) ཞེས་འབོད། ལྗང་སྒྲོམ་ནང་དུ་འདོ་སྦྱོར་ (photosynthesis) བྱེད་པོ་

ལྗང་རྨེན་ (chlorophyll) གནས་ཡོད། ལོ་མ་དེའི་ཐོག་ཏུ་ཀ་རའམ། ཡང་ན། ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་གར་པོ་ཞིག་བླུགས་ནས་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་སོང་རྗེས། སླར་

ཡང་གློག་རྡུལ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ལྟ་ཞིབ་གྱིས། ཁྱེད་ཀྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་མཐོང་བྱུང་ངམ།

 ཤིང་གི་ལོ་མ་གཅིག་ཆུ་འཁོལ་མའི་ནང་དུ་བླུག་ནས་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་ཞོག འདིས་ལོ་མའི་ཕྲ་ཕུང་གསོད་པ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ལོ་མ་

འདིའི་ཤུ ན་སྐྱི་བཤུས་ཏེ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ལྟ་ཞིབ་གྱིས། དེ་རྗེས་ལོ་མ་དེའི་ཤུ ན་སྐྱིའི་ཐོག་ཏུ་ཀ་རའམ། ཡང་ན། ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་གར་པོ་

ཞིག་བླུགས་ནས་ཡུད་ཙམ་སོང་རྗེས། སླར་ཡང་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ལྟ་ཞིབ་གྱིས།

༥་༢་༣  ལྟེ་ཉིང། Nucleus

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་ ༥་༡ ནང་དུ་ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱིར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས། ང་ཚོས་ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱིའི་ཐོག་ཏུ་

ལྦ་ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ལྦ་ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་མ་བླུག་པར་ཙོང་གི་ཤུ ན་

སྐྱིར་ལྟ་ཞིབ་བྱས་ཚེ། སྔར་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་མཐོང་སྲིད་དམ། ལྦ་ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་མ་བླུག་པར་ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱིར་ལྟ་

ཞིབ་བྱས་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལྟོས། 

 ང་ཚོས་ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱིའི་ཐོག་ཏུ་ལྦ་ཚའི་ཞུ་ཁུ་བླུགས་ཀྱང། གཅིག་གྱུར་གྱི་ཚོན་མདོག་ཅིག་མཐོང་མི་

སྲིད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིརྫས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་མི་འདྲ་བས་ཡིན། དེའི་དབང་གིས། ཆ་ཤས་

རེ་འགར་ཅུང་ནག་པ་དང་ཆ་ཤས་རེ་འགར་ཅུང་དཀར་བ་ཡངོ་སྲིད། ལྦ་ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་ཕུད་ད་དུང་ཤིང་ཆང་སྔནོ་པ་ོ

(methylene blue)ཞེས་པའི་ཞུ་ཁུ་ཞིག་ཡོད། ཞུ་ཁུ་འདིའང་ཕྲ་ཕུང་གི་ཚོས་འགྱུར་ཕྱིར་སྤྱོད། ང་ཚོས་ཙོང་གི་ཤུ ན་

སྐྱིར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན། ཐེངས་འདིར་ང་རང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 

གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་ནས་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ལྟོས། 

བྱེད་སྒོ།    ༥་༥། 

 ཤེལ་ལེབ་ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་གཏིགས། ཁྱེད་རང་གི་འགྲམ་པའི་སྦུག་གི་པགས་པར་འགྱིག་ཐུར་ཞིག་གིས་དལ་

བུར་འབྲད་འབྲད་བཏང་ནས་འགྲམ་སྦུག་གི་པགས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་པ་གྱིས། གལ་ཏེ་འགྱིག་ཐུར་ཐགོ་ཏུ་པགས་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་

མཐོང་ཚེ། ཚོད་ཁབ་བེད་སྤྱད་ནས་པགས་པ་དེ་དག་ཤེལ་ལེབ་སྟེང་དུ་

བཀྲམ་ནས་ཞོག  དེ་རྗེས་ཤིང་ཆང་སྔོན་པོའ་ིཞུ་ཁུ་ཐིགས་པ་གཅིག་

གཏིགས་ནས་ཁེབས་ལྕུགས་ཁོབ། དེ་ནས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་ཞིབ་

ལྟ་གྱིས། ཅི་ཞིག་མཐོང་སོང་ངམ། ད་ཐེངས་མཐོང་བའི་ཕྲ་ཕུང་དེ་ཚོའི་

བཟོ་དབྱིབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ། ཕྲ་ཕུང་དེ་ཚོའི་བཟོ་དབྱིབས་རི་

མོ་རུ་བྲིས།

 ཁྱདོ་ཀྱིས་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་ལྟེ་དབུས་དེར་ཚེག་དབྱིབས་དང་

འདྲ་བའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཤིག་མཐོང་སོང་ངམ། ཚེག་དབྱིབས་འདི་ལ་ལྟེ་

ཉིང་ཞེས་ཟེར། ཙོང་གི་ཤུ ན་སྐྱིའི་ཕྲ་ཕུང་ལའང་འདི་དང་འདྲ་བའི་བཟོ་

དབྱིབས་ཤིག་ཡོད་མེད་དོ་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ།

མཁུར་ཚོས་

ཀྱི་ཕྲ་ཕུང།

ལྟེ་ཉིང།

དཔེ་རིས༌༥་༥ ཕྲ་མཐོང་ཆ་ཤེལ་འགོ་གི་མཁུར་ཚོས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 ལྟེ་ཉིང་(nucleus)ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་བར་གནས་ཤིང་སྐྱི་ལྤགས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་ཟླུམ་

གཟུགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན། ལྟེ་ཉིང་གི་སྐྱི་ལྤགས་ལ་ཉིང་སྐྱི་ (nuclear membrane) ཟེར། ཉིང་སྐྱིས་

བཅུད་གཤེར་(cytoplasm)དང་ལྟེ་ཉིང་གི་ལྟེ་གཤེར་(nucleoplasm)གཉིས་སོ་སོར་དགར་བ་ཡིན། ཉིང་སྐྱིའི་ཐོག་

ཏུ་དངོས་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་སའི་བུ་ག་ཧ་ཅང་མང་བ་དེ་ཚོར་ལྟེ་མིག་(nuclear pores)ཟེར་ཞིང། ལྟེ་མིག་ནི་ལྟེ་

གཤེར་དང་བཅུད་གཤེར་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་མཁ་ོརྫས་གཏངོ་ལེན་བྱེད་སའི་ལམ་བུ་དེ་ཡིན། ལྟེ་གཤེར་གྱི་ནང་དུ་

ལྟེ་ཉིང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་གཉིས་ཏེ། ལྟེ་ཕྲན་(nucleolus)དང་ཚོས་རྒྱུ་(chromatin)གཉིས་ཡོད། སྐྱི་ལྤགས་མེད་

ཅིང་ཉིང་སྐྱུར་(nucleic acid)དང་སྤྲི་དཀར་རྫས་(protein)ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ལྟེ་ཉིང་གི་ཡང་ལྟེ་ཞིག་ལ་ལྟེ་ཕྲན་(nucle-

olus) ཟེར། ལྟེ་ཕྲན་ནི་ཉིང་མངར་(ribose)བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་སའི་བཟོ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། 

 ཚོས་རྒྱུ་ནི་ཕན་ཚུན་གཅུས་སྒྲིམ་ཐེབས་པའི་སྐུད་པ་ཕྲ་མོ་དང་འདྲ་བའི་ཚོས་ཕུང་(chromosome)དང་

སྤྲི་དཀར་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། ཚོས་ཕུང་ནི་འཚོ་དོར་ཉིང་མངར་གྱི་ཉིང་སྐྱུར་(deoxyribonucleic acid)དང་

སྤྲི་དཀར་རྫས་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་འཛིན་དངོས་རྫས་ཤིག་ཡིན། དངོས་རྫས་འདིས་ཚེ་སྲོག་ཅིག་གི་རིགས་

རྒྱུད་བར་མ་ཆད་པར་བརྒྱུད་སྤྲདོ་བྱས་ནས་རྒྱུད་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་གཤིས་གཟུགས་འདྲ་མཚུངས་ཡངོ་བའི་བྱེད་ནུས་

གཙོ་བོ་འདོན། འཚོ་དོར་ཉིང་མངར་གྱི་ཉིང་སྐྱུར་ (DNA) ལ་ཕྲ་ཕུང་གསར་བཟོ་དང་སྒྲིག་རིམ་གྱི་བྱེད་ནུས་ལྡན་

ཡོད། འཚོ་དོར་ཉིང་མངར་གྱི་ཉིང་སྐྱུར་ (deoxyribonucleic acid) ལ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་(DNA)ཞེས་པའི་བསྡུས་ཚིག་གི་

མཚོན་རྟགས་སྤྱོད། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ (DNA) ཡི་བྱེད་ནུས་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ལ་རིགས་རྒྱུན་རྐྱེན་ཕྲེང་(gene)ཟེར། 

 ལྟེ་ཉིང་ནི་ཕྲ་ཕུང་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བྱེད་ལས་ནང་དུ་ནུས་པ་གཙོ་བོ་འདོན་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་སྐྱེ་

འཕེལ་ཞེས་པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་ཞིག་ཆ་བགོས་བྱས་ནས་ཕྲ་ཕུང་གསར་པ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ལ་

འབོད། དེ་བཞིན། ལྟེ་ཉིང་

གིས་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་

བབས་དང་བསྟུན་ནས་ཕྲ་

ཕུང་སོ་སོའ་ིརྫས་ཀྱི་བྱེད་

ལས་ལ་བཀོད་བྱུས་དང། 

ཕྲ་ཕུང་གི་འཚར་སྐྱེས་དང་

སྨིན་ཚད་ལ་དོ་དམ་བྱེད། 

 ཕྲ་སྲིན་འདྲ་བའི་

སྲོག་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་

དུ་ལྟེ་ཉིང་ལ་ཉིང་སྐྱི་མེད་

རྐྱེན། ལྟེ་ཉིང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་

གསལ་ཁ་མེད།  འདི་ལྟའི་

ལྟེ་ཉིང་ནང་གི་ཉིང་སྐྱུར་ལ་

ཉིང་རྡོག་ (nucleoid) ཟེར། 

སྲོག་ཆགས་དེ་རིགས་ལ་

ཕྲ་ཕུང།

ལྟེ་ཉིང།
ལྟེ་མིག

ལྟེ་ཕྲན།

ཚོས་རྒྱུ།

དཔེ་རིས༌༥་༦ ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་ལྟེ་ཉིང་གི་བཟོ་དབྱིབས།



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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གདོད་ཉིང་ (prokaryotes) སྲོག་ཆགས་དང། ལྟེ་ཉིང་ལ་ཉིང་སྐྱི་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་དེ་རིགས་ལ་དངོས་ཉིང་ 

(eukaryotes) སྲོག་ཆགས་ཟེར། གདོད་ཉིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན་ཚེ། ལྡེར་གཤེར་ (cytoplasm) ནང་དུ་དབང་པོ་ཆུང་

ངུ་ (organelles) མང་ཆེ་བ་མེད། གདོད་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་སྲིན་ནང་གི་འདོ་སྦྱོར་བྱེད་པོ་ལྗང་རྨེན་ (chlorophyll) 

ནི་རྨེན་སྒྲོམ་ (plastid) ནང་དུ་མེད་པར་སྐྱི་ལྡན་གྱི་ཆུ་བུར་(vesicles)དེ་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་ཡོད། 

༥་༢་༤  བཅུད་གཤེར། Cytoplasm

 ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱི་དང་ཉིང་སྐྱིའི་བར་གྱི་ཕྱེད་དྭངས་གསལ་གྱི་གཤེར་ཁུ་དེ་ལ་བཅུད་གཤེར་ཟེར། བཅུད་

གཤེར་ལ་ནང་གཟུགས་ (endoplasm) དང་ཕྱི་གཟུགས་ (ectoplasm) གཉིས་སུ་དབྱེ། ནང་གཟུགས་ནི་ཕྲ་ཕུང་

གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུའི་ (organelles) འབྲུ་རྡོག་གིས་ཁེངས་པའི་ཆ་ཤས་དེ་དང། ཕྱི་གཟུགས་ནི་དྭངས་གསལ་གྱི་

ཕྱིའི་སྲབ་ཤུ ན་ (cortex) དེ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་མ་གནས་པའི་བཅུད་གཤེར་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ལྡིར་

ཁུ་ (cytosol) ཟེར། ལྡིར་ཁུ་ནི་ཕྲ་སྒྲོམ་ (cytoskeleton) གྱི་ཉག་མ་དང།  སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཆ་རྡུལ། དེ་བཞིན་ཚྭ་དང་

ཆུ་ལས་གྲུབ་པའི་གཤེར་ཁུ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན་སྤྱིན་ཁུ་ལྟར་ཕྱེད་དྭངས་གསལ་ཡིན། ཕྲ་སྒྲམོ་གྱི་ཉག་མ་དེ་དག་ནི་སྤྲི་

དཀར་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་གཏདོ་པར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ། ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པ་ོ

ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་སོ་སོའ་ིསྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་སོ་སོ་བཏུམས་ཡོད། འནོ་ཀྱང། གདོད་ཉིང་ཕྲ་ཕུང་ (prokaryotic 

cell) ནང་དུ་ལྟེ་ཉིང་ལ་ཉིང་སྐྱི་མེད་པ་དེ་བཞིན། ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་དེ་དག་ལའང་དམིགས་བསལ་གྱི་

སྐྱི་ལྤགས་མེད།

 གཉན་སྲིན་ (virus) ལ་

བལྟས་ཚེ་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱི་གལ་གནད་

ཆེ་ཆུང་གི་རང་བཞིན་དེ་མཐངོ་ཐུབ། 

གཉན་སྲིན་ལ་སྐྱི་ལྤགས་མེད། དེའི་

དབང་གིས། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་

ནང་དུ་གཉན་སྲིན་མ་འཛུལ་ཚེ། ཚེ་

སྲོག་གཅིག་གི་ངང་ཚུལ་མངོན་མི་

ཐུབ། གཉན་སྲིན་དེ་སྐྱེ་དངསོ་གསནོ་

པ་ོཞིག་གི་ལུས་པའོ་ིནང་འཛུལ་རྗེས། 

གཞི་ནས་སྐྱེ་དངོས་དེའི་ཕྲ་ཕུང་གི་

ཆ་ལག་བེད་སྤྱད་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་

པ་ཡིན། 

ཉིང་མངར།

ནང་རྫས་དྲ་བ་རྩུབ་པ།

ལྟེ་ཉིང།

ལྟེ་ཕྲན།

སྐུད་རྡུལ་གཟུགས།

གྷོལ་གྷི་གཟུགས།

དཀྱིལ་སྙིང་གཟུགས།

སྤྱིན་སྐྱི།

ནང་རྫས་དྲ་བ་འཇམ་པ།

ལྕེབ་སྒྱེ།

དཔེ་རིས༌༥་༧ སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་དོན་མཚོན་རི་མོ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༥་༢་༥  ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ། 
 

 ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་

ཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིནང་ཁྲོལ་བཏུམས་ནས་ཕྱི་

རལོ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ལས་ལགོས་སུ་དགར་བ་

ཡིན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་(multicellular)སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིསྣ་འཛིངས་ཆེ་

བའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་བྱེད་ནུས་ཀྱི་ཆེད་

དུ་རྫས་ཀྱི་བྱེད་ལས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

འགྲུབ་དགོས་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིནང་

ཁྲོལ་ཏེ། སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་ཕྲ་

ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་དེ་ཚོ་བེད་སྤྱོད་

པ་ཡིན། འདི་ནི་དངོས་ཉིང་ཕྲ་ཕུང་ (eu-

karyotic cell) དང་གདོད་ཉིང་ཕྲ་ཕུང་ 

ཕྱི་སྐོགས།

སྤྱིན་སྐྱི།

གཤེར་ལྦུ།

ནང་རྫས་དྲ་བ་

འཇམ་པ།

ལྕེབ་སྒྱེ།

ལྟེ་ཉིང།

ནང་རྫས་དྲ་བ་

རྩུབ་པ།

ལྗང་སྒྲོམ།

གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས།

སྐུད་རྡུལ་གཟུགས།

དཔེ་རིས༌༥་༨ རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་དོན་མཚོན་རི་མོ།

དྲི་བ་།ྣ

༡་  གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་གི་བར་སྟོང་རྣམས་འགེངས་དགོས།

གདོད་ཉིང་གི་ཕྲ་ཕུང། དངོས་ཉིང་གི་ཕྲ་ཕུང།

ཆེ་ཆུང།  3

ཆུང་བ་ཡོད། ༼ཕྲ་བའི་མི་ཊར་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་ཡོད།༽

ཕྲ་བའི་མི་ཊར 1= མི་ཊར 10-6

1μm=10-6m

ཆེ་ཆུང། 3

ཆེ་བ་ཡོད།༼ཕྲ་བའི་མི་ཊར་ ༥ ནས་ ༡༠༠ བར་ཡོད།༽

5μm-100μm

ལྟེ་ཉིང།  3

           ..................................................

           ..................................................

ལྟེ་ཉིང།  3

ཉིང་སྐྱིས་བཏུམས་ནས་བཅད་མཚམས་གསལ་པོ་ཡོད།

ཚོས་ཕུང། 3

              རྐྱང་པ།

ཚོས་ཕུང། 3

              གཅིག་ལས་མང།

སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་མེད།         .......................................................

        ......................................................



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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(prokaryotic cell) ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་དབྱེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།  འནོ་ཀྱང། ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་

ཆུང་ངུ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གློག་རྡུལ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གཅིག་པུས་མཐོང་ཐུབ། 

 གོང་དུ་ང་ཚོས་ལྟེ་ཉིང་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཟིན། འདིར་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་སྟེ། ནང་རྫས་དྲ་

བ་དང། གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས། སྐུད་རྡུལ་གཟུགས། རྨེན་སྒྲོམ། གཤེར་ལྦུ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  འདི་

ཚོ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་མ་ལག་གལ་ཆེན་ཤ་སྟག་ཡིན། 

༥་༢་༥ ཀ་༽ ནང་རྫས་དྲ་བ། Endoplasmic Reticulum(ER)

 ལྟེ་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་དངསོ་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ལས་སྣནོ་བྱེད་སའི་སྦུག་མདངོ་

གི་དྲ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནང་རྫས་དྲ་བ་ (endoplasmic reticulum) ཟེར། ནང་རྫས་དྲ་བ་ནི་གཤེར་ཁུས་

ཁེངས་པའི་ལྒང་བུ་འཇོང་ནར་དེ་འདྲ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་དང་ཧ་ཅང་འདྲ། ནང་རྫས་དྲ་བའི་སྐྱི་ལྤགས་ནི་སྤྱིན་

སྐྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་འདྲ་ལ། དྲ་བའི་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱི་སྣེ་གཅིག་ནི་ལྟེ་ཉིང་གི་ཉིང་སྐྱི་ལ་འབྲེལ་ཡོད། 

 ནང་རྫས་དྲ་བ་ལ་ནང་རྫས་དྲ་བ་འཇམ་པོ་ (smooth Endoplasmic Reticulum) དང་རྩུབ་པོ་ (rough 

Endoplasmic Reticulum) ཞེས་རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག  ནང་རྫས་དྲ་བ་རྩུབ་པོ་ཞེས་པ་ནི། ནང་རྫས་དྲ་བ་

དེའི་ངོས་སུ་ཉིང་མངར་འབྱར་ནས་གློག་རྡུལ་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱི་འགོ་ཏུ་རགས་རོབ་ཙམ་མཐོང་བས་ཡིན། ཉིང་

མངར་དེ་དག་གིས་སྤྲི་དཀར་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ནས་ནང་རྫས་དྲ་བའི་ནང་དུ་གཏོང་བ་དང། ནང་རྫས་དྲ་བའི་

རྩབས་རྫས་ཀྱིས་སྤྲི་དཀར་རྫས་དེ་དག་ལྟེབ་བརྩེགས་བརྒྱབ་ནས་ཕྱི་རལོ་གྱི་ཕྲ་ཕུང་དང་གྷལོ་གྷིའི་གཟུགས་སགོས་

སུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། ནང་རྫས་དྲ་བ་འཇམ་པ་ོདེ་དག་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ནུས་ལ་གལ་གནད་ཆེ་བའི་

ཚི་ལུ་ (fats) དང་ཚི་ཞག་ (lipids) སོགས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

 ནང་རྫས་དྲ་བས་བཟ་ོསྐྲུན་བྱས་པའི་ཚི་ལུ་དང་སྤྲི་དཀར་རྫས་དེ་དག་ཁག་ཅིག་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱི་

གསར་སྐྱེས་ཡོང་བར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་དང། གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་སྨིན་རྫས་ (enzyme) དང་སྐུལ་རྩི་ 

(hormone) ལྟར་གྱི་བྱེད་ནུས་འདོན།  སྤྱིར་བཏང་གི་

ཕྲ་ཕུང་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིནང་རྫས་དྲ་བ་ཕན་ཚུན་ཐ་

དད་ཀྱང། ནང་རྫས་དྲ་བ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་དྲ་བའི་མ་ལག་

གཅིག་ཡིན། 

 ནང་རྫས་དྲ་བ་ནི་བཅུད་གཤེར་དང། ལྟེ་ཉིང་

ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་དངོས་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་སའི་

ལམ་བུ་ཞིག་དང། སྐྱེ་ལྡན་རྫས་སྦྱོར་འགྱུར་བྱེད་ཡུལ་

གྱི་ངོས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། ལྷག་པར་དུ། མཆིན་པའི་ནང་

གི་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་རྫས་དྲ་བ་འཇམ་པ་ོདེ་ཚོས་དུག་སེལ་

གྱི་ལས་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། 

ལྟེ་ཉིང།

ནང་རྫས་དྲ་བ་

རྩུབ་པ།ནང་རྫས་དྲ་བ་

འཇམ་པ།ཏ

དཔེ་རིས༌༥་༩ ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་རྫས་དྲ་བ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༥་༢་༥  ཁ་༽ གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས། Golgi Apparatus

 གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ནི་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་ཆུ་བུར་ལེབ་མོ་དེ་འདྲ་ཐད་གཤིབ་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་

གཟུགས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་ཆུ་སྒྲོམ་ (cisternae) ཟེར། གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཚན་རིག་

པ་ཀེའི་མི་ལོ་གྷོལ་གྷི་(Camillo Golgi)ཡིས་གསར་དུ་རྙེད་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ཞེས་ཁོང་གི་མིང་

གི་རྗེས་སུ་འབོད། གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱི་ལྤགས་དང་ནང་རྫས་དྲ་བའི་སྐྱི་ལྤགས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། 

ནང་རྫས་དྲ་བའི་ནང་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་

རྫས་དེ་དག་གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་བརྒྱུད་དེ་ཕྲ་ཕུང་གི་

ཕྱི་ནང་གང་སར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ། གྷོལ་གྷིའི་

གཟུགས་ཀྱིས་དངོས་རྫས་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང། 

ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས། ཆུ་བུར་གྱི་གཟུགས་སུ་ཐུམ་

སྒྲིལ་བྱེད་པ་མ་ཟད། སྐབས་འགར་མངར་རྫས་དཀྱུས་

མ་དེ་འདྲ་སྣ་འཛིངས་ཆེ་བའི་མངར་རྫས་སུ་བཟ་ོསྐྲུན་

ཡང་བྱེད། དེ་བཞིན། གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ཀྱིས་ལྕེབ་

སྒྱེ་(lysosome)བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ལས་གནས་ནང་

དུའང་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་པ་ཡིན།

༥་༢་༥  ག༽ ལྕེབ་སྒྱེ། lysosome

 ལྕེབ་སྒྱེ་ (lysosome) ནི་སྲན་རིལ་འདྲ་བའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། བཅུད་

གཤེར་ནང་དུ་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཡོད། ལྕེབ་སྒྱེ་རེ་རེ་ནི་སྐྱི་ལྤགས་སྲབ་མོ་ཞིག་གིས་བཏུམས་པའི་ཆུ་བུར་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་མཚུངས། ལྕེབ་སྒྱེའི་ནང་དུ་སྐྱེ་

ལྡན་དངོས་རྫས་འཇུ་ཐུབ་པའི་རྩབས་རྫས་(enzyme)

མང་པོ་ཡོད་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་འཛུལ་བའི་ཕྱི་རོལ་

གྱི་དངོས་རྫས་དང། བཀོལ་ཟད་དུ་གྱུར་པའི་དབང་

པོ་ཆུང་ངུ་དེ་དག་མིད་དེ་གཙང་སེལ་བྱེད་ཐུབ། གལ་

ཏེ་ཕྲ་ཕུང་གི་འཚོ་གསོའ་ིབྱེད་ལས་(metabolism)ལ་

བརྡབ་འཁྲུག་བྱུང་ནས་ཕྲ་ཕུང་ལ་རྨས་སྐྱོན་འབྱུང་

ཚེ། ལྕེབ་སྒྱེ་གས་འཐོར་དུ་ཕྱིན་ཏེ། ལྕེབ་སྒྱེའི་ནང་གི་

རྩབས་རྫས་དེ་ཚོས་ཕྲ་ཕུང་རང་ཉིད་གསོད་པ་ཡིན་

རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་འདི་ལ་རང་ཉིད་

ལྕེབ་བྱེད་ཀྱི་སྒྱེ་མོ་ཞེས་འབོད། 

དཔེ་རིས༌༥་༡༠ གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ཀྱི་དོན་མཚོན་རི་མོ།

ཆུ་བུར།

ཆུ་སྒྲོམ་གཟུགས།

གསར་བྱུང་ཆུ་བུར།

སྐྱི་ལྤགས།

རྩབས་རྫས།

དཔེ་རིས༌༥་༡༡ ལྕེབ་སྒྱེའི་དོན་མཚོན་རི་མོ།



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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༥་༢་༥  ང༽ སྐུད་རྡུལ་གཟུགས། Mitochondria

 སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ནི་བཅུད་གཤེར་ནང་དུ་ཁྱབ་པའི་ཟླུམ་དབྱིབས་སམ། ཡང་ན། མདོང་དབྱིབས་གང་

རུང་ཡདོ་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པ་ོཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན། སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་རེ་རེ་ནི་སྐྱི་ལྤགས་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ། བུ་ག་

ཅན་གྱི་ཕྱི་སྐྱི་དང་། ལྟེབ་སུལ་ཅན་གྱི་ནང་སྐྱི་གཉིས་ཀྱིས་བཏུམས་ཡོད། ནང་སྐྱི་ལ་ལྟེབ་སུལ་མང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་

ནང་སྐྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་ཕྱི་སྐྱི་ལས་ཧ་ཅང་ཆེ། ལྟེབ་སུལ་འདི་རིགས་ལ་སྐྱི་སུལ་ (cristae) ཟེར་ཞིང། སྐྱི་སུལ་གྱི་ངོས་

སུ་རྡུལ་ F
1
 (F

1
 particle) ཞེས་པའི་རྡུལ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཕྲ་ལྟར་བཀོད་ཡོད། སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ནི་སྤྲི་དཀར་རྫས་

ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྤྱིན་ཁུས་ཁེངས་ཤིང། སྤྱིན་ཁུའི་ནང་དུ་ཉིང་མངར་ (Ribosome) དང། DNA་ཡི་ཆ་རྡུལ། དེ་

བཞིན་འདོ་འཚིའི་ (phosphate) འབྲུ་སོགས་གནས་ཡོད། 

 སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་འབྱིན་རྔུབ་

བྱེད་གཞི་དེ་རེད། སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ཀྱིས་འཚོ་རླུང་གི་

ཆ་རྡུལ་བླངས་ཏེ། མངར་བཅུད་དམ། ཡང་ན། སོལ་ཡང་

ཅན་ (carbohydrate) དང་ཚི་ལུ་ (fats) མཉམ་དུ་སྦྱོར་

འགྱུར་བྱས་ནས། ཚེ་སྲོག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་མཁོ་བའི་

རྫས་ཀྱི་བྱེད་ལས་འདྲ་མིན་སྐུལ་བའི་ནུས་ཤུ གས་མཁོ་

སྤྲོད་བྱེད་པ་མ་ཟད། མཁལ་མངར་འདོ་འཚི་གསུམ་ལྡན་ 

(Adenosine triphosphate) གྱི་ཆ་རྡུལ་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་

བྱེད་ཐུབ། མཁལ་མངར་འདོ་འཚི་གསུམ་ལྡན་ནི་ཕྲ་ཕུང་

གི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་རྐྱེན། སྐུད་

རྡུལ་གཟུགས་ལ་”ནུས་ཁང་”(power house) ཞེས་ཀྱང་

འབོད། 

 མཁལ་མངར་འདོ་འཚི་གསུམ་ལྡན་གྱི་མཚོན་རྟགས་སུ་ཨིན་ཡིག་གི་བསྡུས་ཚིག་ཨཻ་ཊི་པཱི་(ATP)སྤྱོད། 

ཕྲ་ཕུང་གིས་ATPགཟུགས་སུ་ཡདོ་པའི་ནུས་ཤུ གས་དེ་བེད་སྤྱད་དེ། ཕྱིའི་བྱེད་ལས་ལ་མཁ་ོབའི་འདུས་རྫས་གསར་

སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་DNAདང། ཉིང་མངར་ལྡན་ཡོད་རྐྱེན། སོ་སོར་མཁོ་བའི་སྤྲི་

དཀར་རྫས་སོ་སོས་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ། 

༥་༢་༥   ཅ༽  རྨེན་སྒྲོམ། plastids

 རྨེན་སྒྲམོ་ཞེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་འདི་ནི་རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་ཡདོ་པའི་

དབང་པ་ོཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན།  དབང་པ་ོཆུང་ངུ་འདི་ནི་སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་དང་འདྲ་བར་ཉིང་མངར་དང། DNAརང་

ཆས་སུ་ཡདོ། དེར་བརྟེན། རྨེན་སྒྲམོ་འདིས་རང་ཉིད་ས་ོསའོ་ིདབང་པ་ོཆུང་ངུ་དེ་དག་གི་རྙིང་ཚབ་གསར་བརྗེ་བྱེད་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ནུས་པའང་ཡོད། 

ནང་སྐྱི།

སྐྱི་སྲུབས།

ཕྱི་སྐྱི།

ཉིང་མངར།

རྡུལ་ F
1

DNA ཆ་རྡུལ།

ཆུ་སྒྲོམ།

དཔེ་རིས༌༥་༡༢ སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ཀྱི་དོན་མཚོན་རི་མོ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 རྨེན་སྒྲོམ་ལ་མདོག་སྒྲོམ་ (chromoplast) 

དང། དཀར་སྒྲོམ་ (leucoplast) ཞེས་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་

དབྱེ་བ་གཉིས་སུ་ངེས། མདོག་སྒྲོམ་ལ་ལྗང་རྨེན་ 

(chlorophyll) དང། ལི་ཁྲིའི་རྨེན་(carotene) 

དང་སེར་རྨེན་(xanthophyll)བཅས་གསུམ་དུ་

དབྱེ། འདི་དག་གིས་མེ་ཏོག་གི་ཚོན་མདོག་དང། 

རྩི་ཤིང་གི་ཚོན་མདོག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ།  

དཀར་སྒྲོམ་ནི་ཚོན་མདོག་མེད་པའི་སྒྲོམ་གཞི་

ཞིག་སྟེ། བག་ཕྱེ་(starch)དང་། ཚི་ཞག(lipids) 

དེ་བཞིན་སྤྲི་དཀར་རྫས་སོགས་གསོག་ཉར་བྱེད་

ཡུལ་ཡིན། འདི་ལ་མངར་སྒྲོམ་(amyloplast)དང། 

ཚིལ་སྒྲོམ།(elaioplast)སྤྲི ་སྒྲོམ་(proteinoplast)

བཅས་རིགས་གསུམ་དུ་དབྱེ། 

 ལྗང་རྨེན་ (chlorophyll) གནས་སའི་མདོག་སྒྲོམ་ལ་ལྗང་སྒྲོམ་ (chloroplast) ཟེར། ལྗང་སྒྲོམ་ནི་རྩི་ཤིང་

གི་རྨེན་སྒྲོམ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་ནང་དུ་ཉི་འདོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩི་ཤིང་གི་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་བྱེད་པོ་ལྗང་

རྨེན་ (chlorophyll) ཡོད། ལྗང་སོྒྲམ་ནི་སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་དང་འདྲ་བར་སྐྱི་ལྤགས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་བཏུམས་

ཤིང། དེའི་ནང་དུ་འབོལ་སྤྱིན་(stroma)དང་གཞི་རྐྱལ་བརྩེགས་མ་ (grana)འདུས་ཡོད། གཞི་རྐྱལ་བརྩེགས་མ་དེ་

དག་ནི་གཞི་རྐྱལ་ (thylakoid) ལེབ་མོ་དེ་འདྲ་བརྩེགས་ནས་ཀ་ཟླུམ་གྱི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞི་རྐྱལ་

ལེབ་མ་ོརེ་རེ་ནི་ལྗང་རྨེན་གནས་གཞི་གཙོ་བ་ོདེ་ཡིན། འབལོ་སྤྱིན་ནང་དུ་འདོ་སྦྱརོ་གྱི་རྩབས་རྫས་སྣ་ཚོགསདང། 

བག་ཕྱེའི་འབྲུ། དེ་བཞིན་DNAདང་ཉིང་མངར་སོགས་འདུས་ཡོད།

༥་༢་༥  ཆ༽ གཤེར་ལྦུ། Vacuoles

 གཤེར་ལྦུ་ནི་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་སྲ་གཤེར་གཉིས་ཉར་འཇོག་བྱེད་

སའི་གནས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་གཤེར་ལྦུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀྱང། རྩི་ཤིང་ཕྲ་

ཕུང་ནང་གི་གཤེར་ལྦུ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། ཕྲ་ཕུང་གི་བངོས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་བར་བཟུང་ཡདོ། རྩི་

ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་གཤེར་ལྦུ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཤིང་ཆུས་ཁེངས་ཡདོ་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་གི་སྲ་ནུས་དང་མཁྲེགས་ཤུ གས་

ལ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་འཚོ་གནས་ལ་ཧ་ཅང་དགསོ་གལ་ཆེ་བའི་དངསོ་རྫས་མང་པ་ོཞིག་

སྟེ། ཟེ་ཡིས་སོལ་འཚོའི་སྐྱུར་དང། མངར་རྫས། དེ་བཞིན་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་སྐྱུར་འདྲ་མིན་དང། སྤྲི་དཀར་རྫས་ལ་སོགས་

གཤེར་ལྦུའི་ནང་དུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ། ཕུང་རྐྱང་སྲོག་ཆགས་ཨ་མི་བྷ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཁོ་ཚོའི་གཤེར་ལྦུའི་

ནང་དུ་ཟས་རིགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཕུང་རྐྱང་སྲགོ་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་དུ་གཤེར་ལྦུས་སྙིགས་དརོ་གཙང་

སེལ་གྱི་འགན་ཡང་འཁུར་ཐུབ། 

འབོལ་སྤྱིན་འབྲེལ་རྒྱུག

འབོལ་སྤྱིན།

ནང་སྐྱི།

ཕྱི་སྐྱི།

གཞི་རྐྱལ།

སྐྱི་སྲུབས།

གཞི་རྐྱལ་བརྩེགས་མ།

དཔེ་རིས༌༥་༡༣ ལྗང་རྨེན་གནས་སའི་ལྗང་སྒྲོམ་གྱི་མཚོན་དོན་རི་མོ།



སློབ་ཚན་ལྔ་པ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ག།ཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ།
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ཕྲ་ཕུང་ས་ོསའོ་ིསྤྱིན་སྐྱི་དང་དབང་པ་ོཆུང་ངུ་དེ་དག་གི་གནས་རིམ་དམིགས་བསལ་བ་དེ་དག་ལ་བལྟསོ་ནས་ཕྲ་

ཕུང་སོ་སོར་དམིགས་བསལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་དང་བྱེད་ནུས་ལྡན་ཡོད། འདིས་ཕྲ་ཕུང་སོ་སོས་འབྱིན་རྔུབ་དང། 

འཚོ་བཅུད་བསྡུ་ལེན། སྙིགས་དོར་གཙང་སེལ་སོགས་བྱེད་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར། ཕྲ་ཕུང་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་

གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ཡིན། Ö

ཕྲ་ཕུང་ནི་ཚི་ཞག་དང་སྤྲི་དཀར་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་སྤྱིན་སྐྱིས་བཏུམས་ཡོད། Ö

ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འགྲོ་འངོ་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ལ་ Ö

སྟངས་འཛིན་བྱེད།

རྩི་ཤིང་གི་སྤྱིན་སྐྱིའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཤིང་ཕུང་ཕྲ་མོས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་སྐོགས་ཤིག་ཡོད། Ö

ཕྱི་སྐགོས་ཀྱིས་རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་དང་། ཧམ་སྤུ། དེ་བཞིན་ཕྲ་སྲིན་སགོས་སླ་ཁུའི་ཁརོ་ཡུག་ནང་དུ་གས་ Ö

འཐོར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་བསྲན་ནུས་འབྱིན་ཐུབ།

དངསོ་ཉིང་སྲགོ་ཆགས་ནང་གི་ལྟེ་ཉིང་ནི་སྐྱི་ལྤགས་རིམ་པ་གཉིས་ཅན་ཞིག་གིས་བཏུམས་ཡདོ་རྐྱེན་ Ö

བཅུད་གཤེར་ལས་ལོགས་སུ་དགར་ཐུབ། ལྟེ་ཉིང་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་འཚོ་གསོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་བཀོད་

འདོམས་བྱེད་ཐུབ། 

ནང་རྫས་དྲ་བ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་དངོས་རྫས་དབོར་འདྲེན་དང། དངོས་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་གཞི་ཞིག་ Ö

ཡིན།

གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་ནི་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་ཆུ་བུར་གཟུགས་བརྩེགས་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། ཕྲ་ Ö

ཕུང་ནང་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་རྫས་གསོག་འཇོག་དང། བཟོ་སྐྲུན། ཐུམ་སྒྲིལ་བཅས་བྱེད།

རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་རྨེན་སྒྲོམ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད།  Ö

རྨེན་སྒྲོམ་ལ་མདོག་སྒྲོམ་དང་དཀར་སྒྲོམ་ཞེས་སྤྱི་ཁྱབ་ནས་དབྱེ་བ་གཉིས་སུ་ངེས།

ལྗང་རྨེན་གནས་སའི་མདོག་སྒྲོམ་ལ་ལྗང་སྒྲམོ་ཟེར། ལྗང་སྒྲམོ་ནང་དུ་འདོ་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་རྩི་ཤིང་ Ö

གི་ཟས་གཡོ་སྦྱོར་བྱེད།

དཀར་སྒྲོམ་གྱི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་ནི་དངོས་རྫས་ཉར་ཚགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། Ö

རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་བ་རུ་གཤེར་ལྦུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། གཤེར་ལྦུས་དངོས་རྫས་ཉར་ཚགས་བྱེད་པ་ Ö

དང། ཕྲ་ཕུང་ལ་བསྲན་ནུས་འབྱིན་ཐུབ།

གདདོ་ཉིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱིས་བཏུམས་པའི་དབང་པ་ོཆུང་ངུ་མེད། དེ་ཚོའི་ཚོས་ཕུང་ནི་ Ö

ཉིང་སྐྱུར་ཁོ་ནས་གྲུབ། དེ་ཚོའི་དབང་པོ་ཆུང་ངུའི་དོད་དུ་ཉིང་མངར་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཡོད། 



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

༡།  རིགས་རྒྱུད་རྐྱེན་ཕྲེང་གི་དངོས་རྫས་ལྡན་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས།

༢།  དངོས་རྫས་གང་རུང་གི་ཤུ གས་རྐྱེན་འགོ་ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་བརྡབ་གསིག་ཐེབས་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་ 

    ཉེན་ཚབ་གང་ཡོད་དམ།

༣།  ལྕེབ་སྒྱེ་ལ་རང་ཉིད་ལྕེབ་བྱེད་ཀྱི་སྒྱེ་མོ་ཞེས་བརྗོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན།

༤།  ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་སྤྲི་དཀར་རྫས་གང་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་དམ། 

༥།  བསྡུར་བ་བྱས་ནས་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དབར་གྱི་མི་འདྲ་བའི་ཆ་དེ་དག་བྲིས།

༦།  གདོད་ཉིང་གི་ཕྲ་ཕུང་དང་དངོས་ཉིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

༧།  གལ་ཏེ་ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱི་ལ་རལ་སྐྱོན་དང། གས་འཐོར་བྱུང་ཚེ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་སྲིད་དམ།

༨།  གལ་སྲིད་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་གྷོལ་གྷི་གཟུགས་མེད་ཚེ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་སྲིད་དམ།

༩།  ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་གང་ཞིག་ལ་ནུས་ཁང་ཞེས་འབོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༡༠། ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱིའི་གྲུབ་ཆ་རུང་གྱུར་བའི་ཚི་ཞག་དང་སྤྲི་དཀར་རྫས་གཉིས་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ 

    གང་གི་ནང་དུ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་དམ།

༡༡། ཨ་མི་བྷས་ཟས་ཇི་ལྟར་བཟའ་བ་ཡིན་ནམ།

༡༢། ཅི་ཞིག་ལ་ཐིམ་འཚག་ཟེར། 
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ཕྲ་ཕུང། cell
སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་སྟེ། རང་དབང་ངང་རང་

འཚོའི་བྱེད་ལས་ཆ་ཚང་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་ཕུང་པོ་ཕྲ་མོ་ཞིག

ཕུང་རྐྱང། unicellular ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ།

དབང་པོ་ཆུང་ངུ། organelles བྱེད་ལས་དམིགས་བསལ་རེ་ངེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་ཤས།

སྤྱིན་སྐྱི།
plasma 

membrane

ཕྲ་ཕུང་གི་བཅུད་གཤེར་བཏུམས་མཁན་གྱི་སྐྱི་ལྤགས་ཧ་ཅང་

སྲབ་མོ་ཞིག 

ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་སྐོགས། cell wall རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་ཤུ ན་སྐོགས་སྲ་བ་ཞིག

ལྟེ་ཉིང།  nucleus རིགས་རྒྱུན་ཕྲ་རྫས་གནས་སའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་དབུས།

ཉིང་སྐྱི། 
nuclear 

membrane
ལྟེ་ཉིང་བཏུམས་མཁན་གྱི་སྐྱི་ལྤགས་རིམ་པ་གཉིས་ཅན་ཞིག

ལྟེ་གཤེར།  nucleoplasm ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་ཉིང་དུ་གནས་པའི་གཤེར་ཁུ།

ལྟེ་མིག  
nuclear 

pores
ཉིང་སྐྱིས་དངོས་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་བཏྱེད་སའི་བུ་ག

ལྟེ་ཕྲན། nucleolus ཕྲ་ཕུང་གི་ལྟེ་ཉིང་ནང་དུ་གནས་པའི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཞིག

ཉིང་སྐྱུར། nucleic acid ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་སྐྱུར་ཞིག་སྟེ། ཆ་རྡུལ་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཆེ་བ་ཞིག

བཅུད་གཤེར།  cytoplasm ལྟེ་ཉིང་ཕུད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་གཟུགས།

བཅུད་གཤེར་གྱི་ནང་

གཟུགས།
endoplasm ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུའི་འབྲུ་རྡོག་གི་ཁེས་པའི་ཆ་ཤས།
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བཅུད་གཤེར་གྱི་ཕྱི་

གཟུགས། 
ectoplasm དྭངས་གསལ་གཤེར་ཁུའི་ཕྱིའི་སྲབ་ཤུ ན། 

ལྡིར་ཁུ། cytosol
ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པ་ོཆུང་ངུའི་རིགས་ཕུད་པའི་བཅུད་གཤེར་

གྱི་ཁྱབ་ཁོངས། 

ཕྲ་སྒྲོམ། cytoskeleton

སྤྲི་དཀར་རྫས་ཀྱི་ཉག་ཕྲན་དང་སྦུ་གུས་གྲུབ་པའི་དྲ་བ་ཞིག་

སྟེ། ཕྲ་ཕུང་གི་བཟོ་དབྱིབས་དང་འགུལ་སྐྱདོ་ལ་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་མཁན་ཞིག

ནང་རྫས་དྲ་བ།
endoplasmic 

retuculum

ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་དངསོ་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ལས་

སྣོན་བྱེད་སའི་སྦུག་མདོང་གི་དྲ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག

ལྕེབ་སྒྱེ། lysosome
སྲན་རིལ་འདྲ་བའི་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་

སྟེ། སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྩབས་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཁེངས་པ་ཞིག

སྐུད་རྡུལ་གཟུགས།
mitochon-

dria

ཟླུམ་དབྱིབས་དང་མདངོ་དབྱིབས་གང་རུང་ཡདོ་པའི་དབང་

པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་ལ་ནུས་ཤུ གས་མཁོ་འདོན་བྱེད་

མཁན་གྱི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག  འདི་ལ་ནུས་ཁང་ཡང་ཟེར།

རྨེན་སྒྲོམ། plastids

རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་ཁོ་ནར་ཡོད་པའིདབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ། 

རྩི་ཤིང་གི་ཟས་ཉར་འཇོག་དང། རྩི་ཤིང་གི་ཚོན་མདོག་གི་

རྨེན་བུ་གནས་ཡུལ་གྱི་སྒྲོམ་ཞིག

མདོག་སྒྲོམ chromoplast རྩི་ཤིང་གི་ཚོན་མདོག་གི་རྨེན་བུ་གནས་ཡུལ།

དཀར་སྒྲོམ། leucoplast རྩི་ཤིང་གི་ཟས་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཡུལ།

ལྗང་སྒྲོམ། chloroplast རྩི་ཤིང་གི་ལྗང་རྨེན་ཉར་ཡུལ།

ལྗང་རྨེན། chlorophyll རྩི་ཤིང་གི་མདོག་ལྗང་ཁུར་བྱེད་པའི་རྨེན་བུ།
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ལི་ཁྲི་རྨེན། carotene རྩི་ཤིང་གི་མདོག་ལི་ཁྲི་རུ་བྱེད་པའི་རྨེན་བུ།

སེར་རྨེན། xanthophyll རྩི་ཤིང་གི་མདོག་སེར་པོར་བྱེད་པའི་རྨེན་བུ།

འབོལ་སྤྱིན། stroma
ལྗང་སྒྲོམ་གྱི་སྤྱིན་ཁུ་ཞིག་སྟེ། འདོ་སྦྱོར་ལ་མཁོ་བའི་རྩབས་

རྫས་དང་གྲུབ་ཆ་གཞན་གནས་ཡུལ་གྱི་གཤེར་ཁུ།

གཞི་རྐྱལ། thylakoid
རྐྱལ་པ་འདྲ་བའི་བཟ་ོདབྱིབས་ཤིག་སྟེ། ལྗང་སྒྲམོ་ནང་དུ་འདོ་

སྦྱོར་བྱེད་གཞི་གཙོ་བོ། 

གཞི་རྐྱལ་བརྩེགས་མ། grana ལྗང་སྒྲམོ་ནང་དུ་གཅིག་ཐགོ་གཅིག་བརྩེགས་པའི་གཞི་རྐྱལ།

གཤེར་ཝུ། vacuoles
ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་གི་སྲ་གཤེར་

གཉིས་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཡུལ་གཙོ་བོ། 

འདོ་མའི་ཚི་ཞག
phospho-

lipid

འདོ་མ་ལྡན་པའི་ཚི་ཞག་ཞིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་གི་བང་རིམ་གཉིས་

ཅན་གྱི་སྤྱིན་སྐྱིའི་གྲུབ་ཆ།

སྤྲི་དཀར། protein
ཟེ་ཡིས་སྐྱུར་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྣ་འཛིངས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་ལྡན་

འདུས་རྫས་ཤིག་སྟེ། དབྱིབས་རིལ་བུའམ་སྤུ་ཉག་ཅན་ཞིག

མཁྲིས་ཞག cholesterol
སྤྲ་ཚིལ་འདྲ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས་ཤིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་གི་

སྤྱིན་སྐྱིའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག

ཟློས་མང་ཀ་ར་
polysaccha-

rides

ཀ་རའི་ཆ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཅན་དུ་གྲུབ་

པའམ། བརྒྱུད་འབྲེལ་དུ་གྲུབ་པའི་སོལ་ཡང་ཅན་གྱི་འདུས་

རྫས།

ཐིམ་འཚག་ osmosis
འདེམས་འཚག་ཤུ ན་སྐྱི་བརྒྱུད་དེ་ཞུ་བྱེད་ཅིག་ཞུ་ཁུ་སླ་བའི་

ཕྱོགས་ནས་ཞུ་ཁུ་གར་བའི་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ།

ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་གཤེར།
extracellular 

fluid
ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་གནས་པའི་གཤེར་ཁུ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

124

ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

ཧྲིལ་མིད།
edndocyto-

sis

ཕྲ་ཕུང་གི་སྤྱིན་སྐྱིས་ཕྱི་རོལ་དངོས་རྫས་རྡོག་པོར་མིད་ཚུལ་

ཞིག

ཤིང་ཕུང་ཕྲ་མོ། cellulose
རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱི་སྐོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག

གཤེར་འཛད་རྙིད་འགྱུར། plasmolysis
ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་ཆུ་ཉུང་དྲག་པའི་དབང་གིས་ཕྲ་ཕུང་གི་

གཟུགས་རྙིད་དེ་འཁུམས་འགྲོ་བའི་ངང་ཚུལ།

ཚོས་ཕུང། chromatin རིགས་རྒྱུན་ཕྲ་རྫས་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་རྫས་ཤིག

འཚོ་དོར་ཉིང་མངར་གྱི་

ཉིང་སྐྱུར།

deoxyribo-

nucleic acid

སྐྱེ་དངསོ་ཡདོ་ད་ོཅགོ་གི་རིགས་རྒྱུན་རྐྱེན་ཕྲེང་གི་དངསོ་རྫས། 

མཚོན་རྟགས་སུ་ DNA འབྲི།

རིགས་རྒྱུན་རྐྱེན་ཕྲེང། gene
རིགས་རྒྱུད་སྔ་མ་ནས་ཕྱི་མར་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་བརྒྱུད་

སྤེལ་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རྫས།

ཉིང་རྡོག nucleoid
ཕྲ་སྲིན་འདྲ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལྟེ་ཉིང་ལ་ཉིང་སྐྱི་

མེད་ཅིང་ལྟེ་ཉིང་གི་ཁྱབ་ཁངོས་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ལྟེ་ཉིང།

གདོད་ཉིང་སྲོག་ཆགས། prkaryotes ལྟེ་ཉིང་ལ་ཉིང་སྐྱི་མི་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས།

དངོས་ཉིང་སྲོག་ཆགས། eukaryotes ལྟེ་ཉིང་ལ་ཉིང་སྐྱི་ལྡན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས།

རྩབས་རྫས། enzyme
ཕྲ་ཕུང་གིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་འདུས་རྫས་སྣ་

འཛིངས་ཅན་ཞིག་སྟེ། སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས་ཀྱི་སྐུལ་རྫས། 

སྐུལ་རྩི། hormone

ཕྲ་ཕུང་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་བརྡ་ལན་དང། བཀོད་བྱུས་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱས་ཏེ་ཕུང་གྲུབ་དང་དབང་པོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པའི་རྫས་ཤིག

ཉིང་མངར། ribosome
བརྒྱུད་སྦྲེལ་སྤྲི་དཀར་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་

ཤས་ཤིག




