
 گوسفند دراییی تنها جانوری که فتوس نزت میکند! 

و گوسفند   خزدیم یخشک یاست که رو یابالرو ماه یگورام کند،یاست که پرواز م یخفاش پس تاندار

  یمنحرص به فرد واانت ی ابالرو ح  یگورام ایخفاش  د یکن ی . اگر فکر مکندیاست که فتوس نزت م تیننرم   آ ب 

. در  دیدارد، آ گاه شو  یی ایرکه گوسفند د یاخارق العاده  یژگیو از و  دیهبرت است جعهل نکن  شوند،یحمسوب م

. گفته شده است یی ایگوسفند در  ای یالزم درابره گوسفند برگ حاتیادامه مطلب توض   

 

 

 

یی ایمشخصات گوسفند در   

دارد.  اکرتون  یهابه بره   هیشب  است که صورت  یآ بز یجانور یی ایگوسفند در ای  یحلزون برگ ،یگوسفند برگ

  ه یمه شب  یکه مک یدیاند و صورت سف قرار گرفته  گرید در کنار مه یکه اب فاصهل مک یاهیدرشت و س   چشم

  ین یبرخالف مهنام زم  یی ایدر  دانکرده. جثه گوسفن و دوست داشتین با ی را ز   وانیح   نیبه گوساهل است ظاهر ا

شور ژاپن،  یهادر آ ب یی ایمرت است. گوسفندان در یلی م  5و تنها حدود  تر بودهکوچک  اریخود بس  

  یی ایدر یهاو جلبک  اهانیو از گ  کنند یم ینو زندگ نه ی س نگاپور و پاپوآ  گ  ا،یشامل اسرتال  ،یو مالز یاندونز

ابر توسط برش   نیخنس ت یبرا 1997و در سال   گردیقرار م ان جانور در شاخه نرم تن  نی. اکنندیم هیتغذ

. کشف شد  



 

 

جانور منترش   نیاز ا یقیآ مارو اطالعات دق  گذردیجانور م نیسال از کشف ا  20از  شی ب  نکهی اب وجود ا

اضافه   یگرید زیهست چ شانیژگیو  نیتر از فتوس نزت کردن که شاخص ریبه غ مینشده است. اگر خبواه

آ بشش نفس   قی از طر  کنند،یم یزندگ یاغلب به صورت تک یگوسفندان برگ یمیبگو  میتوانیم ،میکن

ها به عنوان  آ ن یکنند، نگهدار یزندگ توانندیمن نیری ش  یهادر آ ب  یبه احامتل قو ستند،ی ن  یمس کش ند،یم

. کنندیسال معر م 3ات  2 نیاست و ب اکر خسیت یومیآ کوار  وانیح   

 

 



 

است؟   یاندر   اری بس    ده ی پد  واانت ی چرا فتوس نزت کردن ح   

به آ چنه  یات نگاه دییایاست، ب  یاندر دهیپد یی ایچرا انقدر فتوس نزت کردن گوسفند در می درک کن نکهی ا یبرا

 یهاجانداران از روش  ش نایس ستی . در عمل ز میداش ته ابش  شودیموجود م کی و جانور شدن  اهیسبب گ 

جانداران بر اساس نوع سلول و مرصف  یبندطبقه  ی برا ی ادیشوند. دو روش بن   یطبقه بند توانندیم یخمتلف

و  وتیواکر یبه دو نوع   ی. نوع سلول در جانداران به طور لکشودی کننده بودن آ ن خالصه م د یتول  ایکننده 

  واانت،یهجان ح  یهاوتی واکر یو  دهندیم لی را تشک  های هجان ابکرت هاوتی. پرواکر شودیم میتقس  وتیپرواکر 

 یهابه سبب اندامک  زین  انسان کی وتیواکر ی در سلول که حیت معین نیها را. به او قارچ  نایآ غاز  اهان،یگ 

.وجود دارد اه یگ  ک ینسبت به  اسایس  یهاش باهات سلویل  

 

 

                



 

هست، جانداران در دو شاخه مرصف کننده بودن )هرتوتروف(   زی دوم که مورد حبث ما ن یدر طبقه بند 

خود را   یغذا ستندی که قادر ن  . به زابن ساده جانداران شوندی م یبندمیکننده بودن )اتوتروف( تقس  دیتول  ای

کنند اتوتروف انم   نیرا اتم ود خ یمانند فتوس نزت غذا یخمتلف یهاکه روش  یی هاکنند هرتوتروف و آ ن دیتول 

 شودیبه عنوان جانور ش ناخته م آ چنه  یو... به طور لک های ها، اغلب ابکرتها، حلزونها، گرگدارند. انسان

  خایص یهااندامک هلیها به وس  جلبک  و بریخ هایابکرت  بریخ اهان،ی. گ شودیهرتوتروف حمسوب م  ینوع

کربن   دیاکس   یو د دی مانند نور خورش   یاز منابع  نندتوای م دهیچ ی پروسه پ  کی  یکه در سلولشان دارند ط

. کنند نی ( خود را اتمی)انرژ   یغذا  

 

 

 

 

 

 



کند؟ ی فتوس نزت م   یی ای چگونه گوسفند در  

گوسفند  یجانوران متاما هرتوتروف هستند اما به اس تثنا یانرژ   نیاز نظر اتم  میمتوجه شد نجای ات ا

انم دارد سبب  لکپتوپالس یت  ای یدزد سهی جانور که د نیخاص در ا اریبس   س یتی ز مه ی! نوعییایدر

  نیاو  دهیکش   ونری ها را به ب ها، لکروپالست آ نجانوران از جلبک نیا هیهنگام تغذ شودیم

  یهاسلول یهااز اندامک یکی. لکروپالست اورندیخود درب  یهاسلول اریاندامک را در اخت 

 و بریخ اهانی( است که تنها در گ شودیم دهی و جانوران د  ناهایکه در گ  )هامن سلویل وتیواکر ی

اغلب مراحل   یدر فتوسزن بر عهده دارد. به نوع اسایس اریها وجود دارد و نقش بس  از جلبک

خاص خود  س یتی ز مه نی به سبب ا  ییای. اکنون گوسفند دردری گیاندامک صورت م نیدرا وس نزتفت

 وانیاند و تنها ح کرده ادجیهرتوتروف و جانداران فتوس نزت کننده، تداخل ا انیم  یطبقه بند

 نیا دهیخبش   یبرگ یهاکه اماکن فتوس نزت به حلزون یتیمز  نیتر بزرگ .اندفتوس نزت کننده لقب گرفته

خود  هیاز روش اثنو  توانند یها مآ ن اهان،یو گ  جلبک رینظ  ییاست، که در صورت نبود مواد غذا

یکه فتوس نزت ابشد انرژ  ATP  دیاکس    یو کربن د دینور خورش   هلیرا تنها به وس   ازشانیمورد ن 

.زنده مبانند ماه ن یچند یکنند و برا نیاتم  

 

               


