
מזרע לצמח בוגר
נושאי השיעור

רבייה  

והבשלהגידול, חנטה: שלבים בהתפתחות הפרי

מבנה הזרע והתאמתו להישרדות

דרכי הפצת הזרעים תרדמת זרעים

הנביטה והגורמים המשפיעים עליה

ותפקידן בהתפתחות הצמח( מריסטמה וקמביום)רקמות עובריות 

שנתיים-שנתיים ורב-צמחים חד



.האבקה והפריה: עסקנו בתהליכי הרבייה המתרחשים בפרח' חלק א–רבייה בצמח : במצגת

.הזרע ובתהליך הנביטה–במצגת זו נעסוק בתוצר תהליך הרבייה 
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מפרח לפרי

.ראו תזכורת על תהליך ההפריה בצמח בשקפים הבאים

אורה בר

אורה בר



גרגיר האבקה נוחת על הצלקת וחלה היכרות בינו  

(.  שניהם שייכים לאותו המין הביולוגי)לבין הצלקת 

גרגיר האבקה מצמיח נחשון המתקדם לאורך עמוד  

הנחשון מכיל שתי גמטות  . העלי ומגיע לשחלה

(.n)הפלואידיות 
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ההפריה: שלבים בתהליך הרבייה בצמחים: תזכורת

נתאר תהליך הפריה בצמח שיש לו בשחלה שתי  

של  הביצית . שיופרו על ידי שני גרגירי אבקה, ביציות

מכילה את תא הביצה  היא . תאי-רבהצמחים היא מבנה 

, ותאים אחרים( n)ההפלואידית שהוא הגמטה הנקבית 

ובהם תא בעל שני גרעינים שהוא תא ההורה של  

.  האנדוספרם

אחת  של ביצית ההפריה את תהליך נתאר 

(.  האחרתשל הביצית ההפריה לתהליך הזהה )

שתי גמטות  

הפלואידיות
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שלבי ההפריה: תזכורת

,  אחת מהן מפרה את תא הביצית. הנחשון  חודר דרך השחלה ומשחרר את שתי הגמטות

הפריה  מתרחשת , כלומר. והאחרת מפרה שני גרעינים הפלואידיים נוספים המצויים בביצית

-שהתפתח מהביצית המופרית עובר: הכולללזרע הביצית תהפוך , לאחר ההפריה. כפולה

.  המופרההאנדוספרםואנדוספרם שיתפתח  מתא ההורה של , (n2)הזיגוטה הדיפלואידית 

.האנדוספרם הוא הרקמה המכילה חומרי מזון הנחוצים להתפתחות הזרע

.צפו בסימולציה המתארת את תהליך ההפריה

שתי הגמטות הזכריות

תא  

הביצה

תא ההורה

של האנדוספרם
זיגוטה שתתפתח  

לעובר

אנדוספרם

http://storage.cet.ac.il/Resources/Biology/12grade/reproduction/PlantFertilization.swf
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מן הפרח יעלה הפרי :  השינויים בפרח לאחר ההפריה

ובתוכו שני זרעים שהתפתחו  , השחלה מתעבה והופכת לפרי. לאחר ההפריה הפרח נובל

.משתי הביציות המופרות

יתפתח פרי המכיל זרע אחד  –מפרחים שהשחלות שלהם מכילות ביצית אחת 

(.כמו משמש ואפרסק)

יתפתח פרי המכיל זרעים רבים –מפרחים שהשחלות שלהם מכילות זרעים רבים 

(.כמו עגבנייה ומלפפון)

זרע

עובר

השחלה המעובה הפכה לפרי 

המכיל שני זרעים

זרע
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מן הפרח יעלה הפרי: 1שאלה 

:1שאלה 

.לפניכם תמונות המתארות את שלבי ההתפתחות מניצן ועד פרי בשל בצמח אמרילוס

.סדרו אותן לפי סדר ההתפתחות הנכון

ר נורית קינן"ד: תמונות
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תשובה

:1שאלה 

.לפניכם תמונות המתארות את שלבי ההתפתחות מניצן ועד פרי בשל בצמח אמרילוס

.סדרו אותן לפי סדר ההתפתחות הנכון

פרח פתוחניצן
פרח נבול לאחר הפרייה

פרי לא בשל פרי בשל המצוי בשלב

הפצת הזרעים
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שלב החנטה וגידול הפרי–התפתחות הפרי 

הביציות המופרות  . לאחר ההפריה נובלים חלקי הפרח מלבד השחלה שמתעבה והופכת לפרי

.מתפתחות לזרעים המצויים בתוך הפרי ומהם יתפתח הדור הבא

:מתוארים שלבים שונים בהבשלת  פירות העגבנייה, (ובשקף הבא)בתמונות הבאות 

שלב החנטה הוא שלב רגיש . החנטההשלב הראשון בהתהוות הפרי לאחר ההפריה הוא 

.קרה או רוחות חזקות, שרב: שמושפע מתנאי מזג קשים

לאחר החנטה מתחיל הפרי לגדול בהשפעת מים וחומרי מזון  : השלב השני הוא שלב הגידול

גדילת תאים המביאים  , ניצול חומרי המזון מאפשר חלוקת תאים. המגיעים אליו מן העלים

.לגידול הפרי

,  בסיום שלב החנטה וגידול הפרי מתחיל שלב השלישי שהוא שלב ההבשלה של הפרי 

.בשקף הבא–ועל כך 

ר נורית קינן"ד: תמונות
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שלב ההבשלה–התפתחות הפרי 

.של הפריההבשלהמתחיל שלב שלב הגדילהבסיום 

:  בשלב ההבשלה מתרחשים מספר תהליכים

התפרקות הכלורופיל ושינוי צבע הפרי.

התרככות הפרי.

 (.למשל התפרקות עמילן לסוכר מסיס)עלייה במתיקות

 ירידה בכמות החומצות( עלייה ב–pH.)

התפרקות החומרים שגורמים לטעם הבוסר.

.בתוך הפרי מצויים הזרעים

.נדון בהם בשקפים הבאים

ר נורית קינן"ד: תמונות



הזרעים נוצרים לרוב בעונה בה שוררים תנאים שאינם מתאימים לנביטה ולהתפתחות הצמח  

.  טרם נביטתודבר המחייב שהות הזרע בתנאים אלה תקופה מסוימת, הצעיר

מקנים לו הגנה מפני פגיעות  , לפיכך יש לצפות כי הזרע יכיל מרכיבים השומרים על חיוניותו

.עד שייווצרו תנאים נוחים לנביטתו והתפתחותו לצמח חדש, הישרדותמכאניות ומאפשרים 

ויאפשרו הגעת הזרעים לבתי  הפצהיכילו אמצעי ( או הפירות)בנוסף יש לצפות כי הזרעים 

הפצת הזרעים תמנע תחרות בין הצמחים הצעירים לבין עצמם ובינם לבין צמח  . גידול חדשים

.האם ותאפשר כיבוש אזורי מחייה חדשים לצמח

.בשקפים הבאים נעסוק במבנה הזרע והתאמתו להישרדות ולהפצה

10

איבר רבייה המותאם להישרדות והפצה-הזרע 

התאמות להישרדות

התאמות להפצה

.י האבקה"נוצר מהפריית הביצית ע, הזרע המצוי בפרי

הוא מכיל בתוכו עובר ממנו עתיד להתפתח בתנאים  

.מתאימים הדור הבא של הצמח

:אפשר לצפות כי לזרעים יהיו

Istockphoto.com/ Ermin Gutenberger

Yucel Telilici /www.sxc.hu
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מבנה הזרע

פרי המכיל שני זרעים נוצר מהזיגוטה שלאחר העובר 

ההפריה מתרחשות בה חלוקות  

.  תאים ותהליכי התמיינות

על מבנה העובר ראו בשקף  )

(הבא

הוא רקמה בה האנדוספרם

,  חלבונים: נאגרים חומרי תשמורת

שעתידים  , פחמימות ושומנים

לשמש את העובר במהלך  

התפתחות הזרע והנבט בראשית  

התפתחותו עד יציאת העלים  

הראשונים ותחילת ביצוע  

.פוטוסינתזה

.קשה ובלתי חדירה למים, היא לרובקליפת הזרע 

כגון נזק . )היא מגנה על הזרע מפני פגיעות ונזקים

או נזק הנגרם  . הנגרם כתוצאה מחיכוך עם הקרקע

י "או מטריפה ע, (למשל חיידקים)מגורמי מחלות 

.חיים-בעלי

אנדוספרם

מבנה זרע

עובר

קליפת 

הזרע
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(פסיגים, נצרון, שורשון)מבנה העובר 

.ופסיגיםנצרון, שורשון: העובר כולל

.יתפתח לאחר הנביטה למערכת שורשיםהשורשון

.יתפתח לגבעול ועליםהנצרון

המכילים חומרי תשמורת יתרוקנו בהדרגה במהלך הנביטה והחומרים האגורים  , הפסיגים

.בהם ינוצלו לגדילת הנבט

אך היא מוחלפת על ידי פסיג או  אנדוספרםצמחים שבזרעיהם מתפתחת בתחילה רקמת יש 

.כמו למשל בזרע הבוטן או השעועית, מהאנדוספרםפסיגים הסופגים את חומרי התשמורת 

פסיג

שורשון

קליפת הזרע

עוברנצרון

פרי

זרע



:2שאלה 

?מה היתרון בכך שחומרי התשמורת האגורים באנדוספרם הם חומרים שאינם מסיסים במים

13

2שאלה 

אגורים חומרי תשמורת  באנדוספרם

שעתידים לשמש את העובר בשלב  

.הראשון של תהליך הנביטה

ברבים מהזרעים חומר התשמורת  

.העיקרי הוא עמילן

.  חומרי התשמורת אינם מסיסים במים

הזרעים מהווים מרכיב  

. מרכזי בתזונת האדם

Istockphoto.com/ Ermin Gutenberger

Iliana.Italy/www.sxc.hu

Monica Szczygiel /www.sxc.hu



14

תשובה

:תשובה

היתרון בעובדה שחומרי התשמורת אינם מסיסים במים הוא שהזרע יכול להכיל חומרים 

. אלה בכמויות גדולות מבלי שישפיעו על  ריכוז המומסים בתאי הזרע

. אם החומרים היו מסיסים במים הם היו גורמים לחדירת מים אל התאים בהם הם אגורים

.דבר שהיה עלול לגרום להתחלת תהליך נביטה בטרם עת

:2שאלה 

?מה היתרון בכך שחומרי התשמורת האגורים באנדוספרם הם חומרים שאינם מסיסים במים
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דרכי הפצת זרעים

התאמת יחידת ההפצה  דרך ההפצה

קליפה חלקה או בעלת  , זרעים קטנים וקליםרוח

תוספות המקטינות משקל ומגדילות שטח פנים 

(.שלפוחיות, ציצית שערות, כנף קרומית)

מבנים המאפשרים אחיזה  בעלי חיים

(.עור או בגד, בפרווה)

:או

י  "הפירות נאכלים ע. עסיסיים ומתוקים

.  והזרעים מופרשים בצואה, בעלי חיים

הזרעים בעלי קליפה קשה ולכן אינם  

.נעכלים במערכת העיכול של בעל החיים

יוכלו בתנאים מתאימים לנבוט  , נישאים ונופלים על קרקע, הניתקים מצמח האם* זרעים

.המשכיות קיום המין מותנית בין השאר בהפצה יעילה של הזרעיםולפתח צמח חדש ולכן 

.מסייעים להפצת הזרעיםמים ובעלי חיים, רוחסביבה כמו גורמי 

.להפצת הזרעיםמנגנונים עצמייםצמחים מסוימים מכילים 

:יש התאמה בין מבנה הזרע לבין דרך תפוצתו

.בחלק ממיני הצמחים הזרעים מופצים יחד עם הפרי המכיל אותם* 



: 3שאלה 

?בעלי חיים או הפצה עצמית , רוח: מיינו את יחידות ההפצה שבתמונות על פי דרך הפצתם
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דרכי הפצת זרעים: 3שאלה 

מכנף נאהתגית מצויה

לכיד הנחליםלוטוסזקן הסב

פרסיון
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: תשובה

:תשובה

הפצה עצמיתהפצה על ידי רוח

הפצה על ידי בעלי חיים

:3שאלה 

?בעלי חיים או הפצה עצמית , רוח: מיינו את יחידות ההפצה שבתמונות על פי דרך הפצתם
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היתרונות הביולוגיים בהפצת זרעים: 4שאלה 

:4שאלה 

?מהו היתרון הביולוגי בהפצת זרעים. א

האם לדעתכם קיים יתרון  . ישנם זרעים שאינם נפוצים למרחק ונובטים סמוך לצמח האם. ב

.נמקו את קביעתכם? בנביטת זרעים בקרבת צמח האם
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תשובה

:תשובה

הייתה  , אם כל הזרעים של צמח מסוים היו נופלים על יד צמח האם ונובטים בסמוך אליו. א

על משאבים כמו  נוצרת בין הנבטים הצעירים לבין עצמם ובינם לבין צמח האם תחרות

תחרות זו תקטין את סיכוייהם של נבטים רבים להתפתח לצמח  . מינרלים ועוד, אור, מים

.הפצת הזרעים למרחק מונעת תחרות זו. בוגר ותפגע בהמשכיות המין

בבתי גידול חדשים שוררים  . יתרון נוסף בהפצה הוא התפשטות לבתי גידול חדשים

תנאים שונים מאלה הקיימים בבית הגידול של צמח האם וחלק מן הזרעים עשויים להכיל  

.  מגוון תכונות שיאפשרו להם להתפתח בתנאים אלה וכך יורחב תחום התפוצה של המין

הרחבת תחום התפוצה מצמצם גם את סכנת הכחדת המין במקרה של אסון באוכלוסייה  

.המקורית

כיון שצמח האם הצליח להשלים את מחזור  . ישנו יתרון בנביטת זרעים בקרבת צמח האם. ב

סביר להניח שהתנאים בסביבה זו הם תנאים מיטיביים  , החיים ולשרוד בסביבת הגידול

נביטה בקרבת צמח האם מבטיחה קיום תנאים שמתאימים לגידולם של הנבט  לצמח ו

.השלמת מחזור החיים והעמדת צאצאים, והגדלת הסיכוי להישרדות

:4שאלה 

?מהו היתרון הביולוגי בהפצת זרעים. א

האם לדעתכם קיים יתרון  . ישנם זרעים שאינם נפוצים למרחק ונובטים סמוך לצמח האם. ב

.נמקו את קביעתכם? בנביטת זרעים בקרבת צמח האם



20

5שאלה 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Dodo_reunion-Rothschild.jpg

:5שאלה 

הספור על הדודו  . לעיתים צמחים תלויים תלות מוחלטת בבעלי החיים המפיצים את זרעיהם

:ממחיש זאת היטב

,  הדודו לא היה מסוגל לעוף. באי מאוריציוס התקיים בעבר עוף דומה לתרנגולת הנקרא דֹודֹו

. 1601המתיישבים הראשונים לאי בשנת . הוא הלך על הקרקע וניזון מעיקר מזרעים ופירות

שטרפו את ביצי  , חתולים ובעיקר חזירים, כלבים-הדודו נכחד בידי בידי חיות הבית שלהם 

.הוכחדה אוכלוסיית הדודו לחלוטין, עם הזמן. הדודו

והפריש את , הדודו אכל את פירות העץ הבשרניים. באי גדל עץ שנקרא על שם הדודו

הלכה אוכלוסיית העצים ופחתה אף היא מכיוון שזרעי  , מאז שהדודו נכחד. הזרעים הקשים

כיום נשארו . העץ יכולים לנבוט רק אחרי שקליפתם הקשה נשחקה במערכת העיכול של הדודו

.התקופה שבה עדיין חיו באי עופות הדודו–באי מספר עצים שגילם כשלוש מאות שנה 

.הסבירו אילו יחסי גומלין התקיימו בין הדודו לעצים. א

?מהן התאמות פירות העץ לאופן ההפצה שלהן. ב
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תשובה

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/5/5b/Dodo_reunion-Rothschild.jpg

:תשובה

והפיץ   , הדודו ניזון מציפת הפרי העסיסית. בין הדודו לעץ התקיימו יחסי סימביוזה הדדית. א

.י הפרשתם במקומות מרוחקים מהעץ"את זרעיו ע

אלא, וזרעיו בעלי קליפה קשה ולכן לא נעכלו במערכת העיכול של הדודו, לעץ פירות עסיסיים. ב

.קליפתם רק נשחקה עד למצב שמאפשר נביטה

:5שאלה 

.הסבירו אילו יחסי גומלין התקיימו בין הדודו לעצים. א

?מהן התאמות פירות העץ לאופן ההפצה שלהן. ב



מכילים  , י בעלי חיים האוכלים אותם ופולטים את הזרעים"הפרות העסיסיים המופצים ע

לבעל החיים על  " תשלום"החומרים האלה מהווים מעין (. כגון סוכרים שונים)חומרים מזינים 

".שירותי הפצת הזרעים"

האדם לקח מהטבע צמחים בעלי פירות  . רבים מהפירות הבשרניים משמשים למאכל האדם

עקב תהליך ההשבחה הפירות והזרעים שבתוכם גדולים . עסיסיים קטנים והשביח אותם

.רבייתם תלויה באדם. חיים-י בעלי"ואינם יכולים להיות נפוצים בדרך הטבעית ע

22

רבים מהפרות הבשרניים משמשים מאכל לאדם



הזרעים נפוצים  . רב הצמחים בארץ פורחים באביב ופירותיהם מבשילים עד בוא הקיץ

הזרעים מצויים בתרדמה ורק עם בוא הגשמים בסתיו  . בדרכים שונות ונוחתים על הקרקע

.ובחורף הם מתעוררים מהתרדמה ונובטים

23

נביטת הזרעים

אורה בר



מעטפות הזרע נעשות בלתי חדירות  , עם כניסתו לתרדמה מאבד הזרע מים מן הרקמות

.ופעילות הצמיחה של העובר נפסקת

.ותכולת מים נמוכה, חילוף חומרים איטי מאדזרעים במצב תרדמה הם זרעים בעלי 

.אחת הסיבות לתרדמה היא נוכחות חומרים מעכבי נביטה בזרעים

.תתאפשר נביטה, רק לאחר שירד גשם רב ששטף את החומרים המעכבים

אם הזרעים ינבטו בקיץ  . לעיתוי הנביטה יש חשיבות רבה להישרדות אוכלוסיית הצמחים

והמין לא , וימותוהם יתייבשו , (פעמי בתקופת הקיץ-או גשם חד, הטללדוגמה בהשפעת )

.ישרוד

24

גורם המווסת את הנביטה  –תרדמת זרעים 



:6שאלה 

?מהו היתרון הביולוגי בתרדמת זרעים. א

,    נביטה-יש בהם כמויות שונות של חומרים מעכבי: יש מיני צמחים שזרעיהם אינם אחידים. ב

?מה יכול להיות היתרון בשונות זו. או קליפה בעוביים שונים

25

יתרונות בתרדמת זרעים: 6שאלה 
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תשובה

:תשובה

:היתרונות בתרדמת זרעים. א

תרדמת הזרעים מבטיחה נביטה כאשר התנאים אופטימליים עבור צמיחת הנבט  

.והתבססותו בקרקע

.ב

ריכוזים שונים של חומרים מעכבי נביטה או עוביים שונים של  –וויסות הנביטה לאורך זמן 

אלו שקליפתם דקה ולכן הם )קליפות זרע גורמים לכך שחלק מהנבטים ינבטו בשנה הבאה 

(.או אלה שיש בהם מעט חומרים מעכבים ולכן הם נשטפו במהירות, ספגו מספיק מים

דבר זה מבטיח את הישרדות  . הזרעים האחרים נותרים בתרדמה וינבטו רק בשנים הבאות

למשל בגלל אי ירידת גשמים אחרי הגשמים . ]נפגעו, המין במידה שפרטים שנבטו כבר

([.  שנת בצורת)הראשונים שגרמו לנביטה 

:6שאלה 

"מתושלח"העץ 

יש זרעים שיכולים לשרוד שנים רבות ולשמור על כושר 

. שנה2000-בחפירות במצדה נמצאו זרעי תמר בני כ. נביטה

.החוקרים הצליחו להנביט את אחד הזרעים

זהו הזרע העתיק  . מתושלח: לעץ שהתפתח הם קראו

.ביותר בעולם שנמצא ונבט



(בגרות מדעי החיים): 7שאלה 

המתרבים באמצעות זרעים שנמצאים בתרמילים  , בערבה באוגנדה גדלים עצי שיטה

והזרעים  , בעבר חיו בערבה בעלי חיים צמחוניים שאכלו את התרמילים עם הזרעים. קשים

ואף על פי  , במשך הזמן נכחדו עלי החיים האלו. נבטו לאחר שעבר במערכת העיכול שלהם

מזרעי השיטה נבטו לאחר שעברה  65%מדענים חקרו זאת ומצאו כי כ . כן נבטו זרעים רבים

.שנבטו בלי שריפה10%לעומת . עליהם שריפה

(.1988( 3)ח "י, לדעת, מעובד על פי זרעים קלויים נובטים היטב)

?מהו היתרון שיש לעצי השיטה מכך שהזרעים שלהם מופצים על ידי בעלי חיים.א

הציעו הסבר לממצא שאחוז זרעי השיטה שנבטו לאחר השריפה גדול בהרבה מאחוז  .ב

.  הזרעים שנבטו בלי שריפה

27

7שאלה 
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תשובה 

:תשובה

אחד הגורמים לעיכוב נביטה הוא קליפות קשות ובלתי חדירות למים ולאוויר המונעות את  . א

מעבר הזרעים במערכת העיכול של בעלי החיים . גם אם תנאי הסביבה מתאימים, הנביטה

גורמת לפגיעה בקליפות הקשות על ידי מיצי העיכול החזקים ומאפשרת את נביטת הזרעים  

.שהופרשו על ידי בעל החיים

הזרעים שעברו  . גורם נוסף שעשוי לפגוע בקליפה הקשה הוא טמפרטורות גבוהות. ב

.שריפה נבטו אחרי שקליפתם נבקעה עקב החום הרב של השריפה

:7שאלה 

המתרבים באמצעות זרעים שנמצאים בתרמילים  , בערבה באוגנדה גדלים עצי שיטה

והזרעים  , בעבר חיו בערבה בעלי חיים צמחוניים שאכלו את התרמילים עם הזרעים. קשים

ואף על פי  , במשך הזמן נכחדו עלי החיים האלו. נבטו לאחר שעבר במערכת העיכול שלהם

מזרעי השיטה נבטו לאחר שעברה  65%מדענים חקרו זאת ומצאו כי כ . כן נבטו זרעים רבים

.שנבטו בלי שריפה10%לעומת . עליהם שריפה

(.1988( 3)יח , לדעת, מעובד על פי זרעים קלויים נובטים היטב)

?מהו היתרון שיש לעצי השיטה מכך שהזרעים שלהם מופצים על ידי בעלי חיים.א

הצע הסבר לממצא שאחוז זרעי השיטה שנבטו לאחר השריפה גדול בהרבה מאחוז  .ב

.  הזרעים שנבטו בלי שריפה



חלים שינויים בזרע והוא מתפתח לנבט הכולל  , כאשר נחשף הזרע לתנאים מתאימים

.בתרשים הבא מתואר רצף השלבים במהלך הנביטה. ונצרוןשורשון

נביטה-מזרע לצמח בוגר 

זרע יבש  

בתרדמה

עלייה בפעילות האנזימתית ובתהליכי חילוף חומרים בזרע פירוק  

.          חומרי התשמורת בפסיגים או באנדוספרם והעברתם לעובר

והתמיינותנמרצת של תאים חלוקה 

הזרע קולט  

מים ותופח                   

והקליפה  

נבקעת

שורשון ונצרון: אברי הנבטגדילת

שורשון

עלים+גבעול= נצרון 



בהדרגה במהלך הנביטה והחומרים האגורים  מתרוקנים המכילים חומרי תשמורת , הפסיגים

את תהליך  מתחילים לבצע הראשונים של הנבט העלים עד ש. לגדילת הנבטמנוצלים בהם 

.הפוטוסינתזה וליצור חומרים אורגניים הדרושים להמשך התפתחות הצמח הצעיר

30

מאגר חומרים הדרושים להתפתחות הנבט עד צמיחת העלים–הפסיגים 

יש צמחים שבהם הפסיגים עולים מעל פני  

הקרקע והופכים להיות  עלי הצמח הראשונים  

שהם  יש צמחים שבהם הפסיגים 

בתוך הקרקע כמו  , נשארים בזרע

.למשל באפונה

פסיגים
פסיגים

אורה בר



(בגרות מדעי החיים: )8שאלה 

:במהלך הנביטה מתרחשים בזרע תהליכים אלה

תפיחה כתוצאה מכניסת מים. 1

חידוש התחלקות התאים. 2

הגברת הפעילות האנזימטית. 3

הרכבת חלבונים. 4

?באיזה סדר מתרחשים תהליכים אלה

1324. א

1342. ב

1234. ג

2134. ד

31

8שאלה 

ר נורית קינן"ד



(בגרות מדעי החיים: )8שאלה 

:במהלך הנביטה מתרחשים בזרע תהליכים אלה

תפיחה כתוצאה מכניסת מים. 1

חידוש התחלקות התאים. 2

הפעילות האנזימטיתהגברת . 3

הרכבת חלבונים. 4

?באיזה סדר מתרחשים תהליכים אלה

1324. א

1342. ב

1234. ג

2134. ד

32

שאלה 

:תשובה

.2התשובה הנכונה היא 



: 9שאלה 

של נבטי אפונה שנבטו וגדלו באור  ( ללא מים)לפניכם נתונים על השינויים במשקל היבש 

יום 30במשך 

.הסבירו מדוע יורד משקל הפסיגים במהלך הנביטה. א

,  ציינו באיזה חלק של הנבט הייתה העלייה הגדולה ביותר במשקל היבש במהלך הנביטה. ב

.והסבירו מה גורם לעלייה זו

33

שינויים במשקל חלקי הנבט במהלך הנביטה: 9שאלה 

גיל 

הנבטים  

(ימים)

(ג"מ)המשקל היבש הממוצע 

כל הנבטשורשוןנצרוניםפסיגים

0186--186

10783222132

20426030132

30388436158
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:תשובה 

:תשובה

הגלוקוז שמתקבל מפירוק זה מנוצל לצורך הפקת  . חומר התשמורת שבפסיגים מתפרק. א

.אנרגיה בתהליך הנשימה התאית ויצירת חומרי הגלם הדרושים להתפתחות הנבט

כיון שהנביטה  . בנצרוניםהעלייה הגדולה ביותר במשקל היבש במהלך הנביטה הייתה . ב

דבר המביא  , תהליך הפוטוסינתזה שבו נוצרות פחמימותבנצרוניםהתרחשה באור מתבצע 

.הנצרוניםלעלייה במשקל 

: 9שאלה 

.הסבירו מדוע יורד משקל הפסיגים במהלך הנביטה. א

,  ציינו באיזה חלק של הנבט הייתה העלייה הגדולה ביותר במשקל היבש במהלך הנביטה. ב

.והסבירו מה גורם לעלייה זו



: 10שאלה 

, היבש של חלקי גרגר תירס שהונבט בחושךהגרף שלפניכם מתאר את השינויים במשקל

.במהלך ימי ההנבטה

.תארו את השינויים במשקל הזרע השלם וחלקיו במהלך ימי ההנבטה. א

הסבירו מהם התהליכים המתרחשים במהלך הנביטה המביאים לשינויים במשקל הזרע    . ב

.השלם וכל אחד מחלקיו
35

שינויים במשקל חלקי הנבט במהלך הנביטה: 10שאלה 

השינויים במשקל היבש של גרגר תירס שלם וחלקים ממנו במהלך ימי 

הנבטה בחושך
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:תשובה 

:תשובה

170–ג ל "מ220–משקל הזרע השלם יורד במתינות במהלך חמשת ימי ההנבטה מ . א

.  ג"מ100–ג ל "מ220–גם משקל האנדוספרם יורד אך בצורה תלולה יותר מ . ג בערך"מ

.ג לערך"מ70–ג ספורים ל "משקל העובר עולה ממ

עם הנביטה מתחילים תהליכי חילוף חומרים בזרע ומתפרקים החומרים האורגניים  . ב

לכן  . האגורים באנדוספרם ומוזרמים לעובר לצורך תהליך הנשימה התאית והרכבת חומרים

המשקל הכולל של הזרע צריך להשאר קבוע כי . משקל האנדוספרם קטן ומשקל העובר גדל

חומרי התשמורת עברו מהאנדוספרם לעובר אבל חלק מהחומרים נפלטו בתהליך הנשימה  

(.ועדיין חומר אורגני חדש עדיין לא נוצר)התאית ולכן המשקל הכולל של הזרע קצת ירד 

: 10שאלה 

, היבש של חלקי גרגר תירס שהונבט בחושךהגרף שלפניכם מתאר את השינויים במשקל

.במהלך ימי ההנבטה

.תארו את השינויים במשקל הזרע השלם וחלקיו במהלך ימי ההנבטה. א

הסבירו מהם התהליכים המתרחשים במהלך הנביטה המביאים לשינויים במשקל הזרע  . ב

.השלם וכל אחד מחלקיו
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11שאלה 

(:2008בגרות : )11שאלה 

ר  .שבתוכו( הנצרון והשורשון)במהלך תהליך הנביטה של גרגר תירס עולה משקל העּובָּ

פעילות  , גדלהCO2-פליטת ה, צריכת החמצן גֵדלה: כמו כן חלים בגרגר השינויים האלה

.האנזימים מפרקי העמילן גֵדלה

ר .הסבר את הקשר בין השינויים האלה ובין העלייה במשקל העּובָּ



38

11תשובה 

:תשובה

היא תוצאה של גדילה  , העלייה במשקל העובר שבתוך גרגר התירס במהלך הנביטה

. לצורך כך נדרשת אנרגיה ותהליכי הנשימה התאית מתקיימים בקצב מוגבר. וחלוקת תאים

ידי אנזימים מפרק  -על, חמצני ויותר עמילן מפורק-נפלט יותר פחמן דו, לכן נצרך יותר חמצן

(.שמנוצל להפקת אנרגיה בתהליך הנשימה התאית)גלוקוזלתת יחידות של , עמילן

(:2008בגרות : )11שאלה 

ר  .שבתוכו( הנצרון והשורשון)במהלך תהליך הנביטה של גרגר תירס עולה משקל העּובָּ

פעילות  , גדלהCO2-פליטת ה, צריכת החמצן גֵדלה: כמו כן חלים בגרגר השינויים האלה

.האנזימים מפרקי העמילן גֵדלה

ר .הסבר את הקשר בין השינויים האלה ובין העלייה במשקל העּובָּ
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גורמים המשפיעים על הנביטה

גורמים פנימיים בזרע עצמו 

קליפת הזרע

.חומרים מעכבי נביטה, חדירות, עובי

הורמונים צמחיים

.המווסתים את תהליך הנביטה

סביבתיים-גורמים חיצוניים

מים

דרושים לתפיחה המאפשרת את בקיעת קליפת הזרע וליצירת  

.הסביבה הדרושה לתהליכים חילוף החומרים

חמצן

תהליכי חילוף החומרים הנמרצים המתקיימים במהלך הנביטה  

,  החמצן  הנצרך בתהליכי הנשימה התאית, (ATP)צורכים אנרגיה 

.ATPשבה נוצר 

טמפרטורה

.  לזרעים שונים טמפרטורה אופטימלית שונה לתהליך הנביטה

טמפרטורה משפיעה על קצב חילוף החומרים  

(.על קצב הפעילות האנזימתית)

:גורמים המשפיעים על הנביטה

אורה בר



לאחר שהנבט מתבסס בקרקע  ממשיכים בו תהליכים של גדילה והתמיינות לרקמות ולאברים  

.הנבט הולך ומתפתח לצמח צעיר. שונים
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(המריסטמה והקמביום" )צעיר לנצח"–התפתחות צמחים 

.תהליך גידולם של צמחים שונה מאד מזה של בעלי חיים

התפתחותם של צמחים עשויה להמשך  , בניגוד לבעלי חיים

. במשך כל חיי הצמח

(  מאריסטמה)רקמה עובריתבקצות הענפים והשורשים נמצאת 

שומרים על היכולת להמשיך  , אשר תאיה שעדיין לא התמיינו

,  עלים, להתחלק במשך כל חיי הצמח וממנה מתפתחים ענפים

בחלקים בהם מצויה רקמה זאת הצמח  , למעשה. פרחים ושורשים

".צעיר לנצח"הוא 

בקצות הענפים ובקצות השורש  בקודקודי צמיחהרקמה זו קיימת 

גידול השורש  , והתחלקות תאיה גורמים לגידול הצמח לגובה

.לעומק הקרקע והסתעפות הענפים והשורשים

התחלקות תאי  . מצויה בין צינורות ההובלה של הצמחהקמביום, רקמה עוברית נוספת

.כלומר להתעבות השורש והגבעול, הקמביום גורמת להתפתחות הצמח לרוחב

קודקודי צמיחה המכילים  

רקמה מריסטמטית

בקצות הענפים  

והשורשים



:מבחינת אורך מחזור החיים אפשר לחלק את הצמחים לשתי קבוצות

או עונה  )במשך שנה . צמחים שמשלימים את מחזור חייהם במשך שנה: חד שנתייםצמחים 

מפיצים אותם  , יוצרים זרעים, פורחים, הם מתפתחים מזרעים לצמח בוגר( מסוימת בשנה

.ומתים
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שנתיים-שנתיים ורב-חד

:  שנתיים-רבצמחים 

צמחים שמחזור חייהם נמשך מספר  

בצמחים . לעיתים שנים רבות, שנים

אלה נשמרת הרקמה העוברית כל  

חייהם ולכן למעשה חלקים המכילים  

.רקמות אלה אינם מזדקנים

עצים  

ושיחים  

שנתיים-הם צמחים רב
אורה בר



התפתחות הפרי

.גדילה והבשלה, השלבים בהתפתחות הפרי לאחר ההפריה הם חנטה

וקליפה המאפשרים הישרדות הזרע לאורך זמן  ( אנדוספרם)חומר תשמורת , זרע מכיל עובר

.בתנאים קשים

הפצת זרעים

בעלי חיים ועל ידי הצמחים, מים, הפצת זרעים מתבצעת בדרכים שונות באמצעות רוח

.הזרע וקליפתו לבין דרך ההפצה/ ישנה התאמה בין מבנה הפרי . עצמם

מקטינה תחרות ומגדילה את סיכויי להמשכיות  , הפצת זרעים מסייעת להתפשטות המין

.המין

נביטה

תרדמת זרעים מבטיחה וויסות הנביטה בתנאים אופטימליים לצמח

הגורמים לתרדמת זרעים קשורים בתכונות הזרע

לאחר היווצרות העובר בזרע נעצרת התפתחותו ומתחדשת כשתנאי הסביבה מתאימים

קליפת  )ופנימיים ( טמפרטורה, חמצן, מים)הגורמים המשפיעים על הנביטה הם סביבתיים 

(הזרע והורמונים צמחיים

חלוקת  , עלייה בתהליכי חילוף חומרים בזרע, נביטה מתחילה בקליטת מים ותפיחת הזרע

ומסתיימת בהוצאת זוג עלים ראשון המבצע  ונצרוןשורשוןהצצת , התמיינות וגדילה, תאים

.פוטוסינתזה
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מזרע לצמח בוגר: התפתחות העובר בצמחים: סיכום



תהליך הצמיחה

המכילים רקמה  )פעילות קודקודי צמיחה המצויים בקצות השורשים והענפים 

פעילותם נמשכת לאורך כל . מאפשרת את גידול הגבעולים והשורשים, (עוברית=מריסטמטית

.חיי הצמח

.המצוי בין צינורות ההובלה מאפשרת את התעבות השורש והגבעולהקמביוםפעילות 

.  שנתיים-שנתיים ורב-חד: מבחינת אורך מחזור החיים הצמחים נחלקים לשתי קבוצות
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מזרע לצמח בוגר: התפתחות העובר בצמחים: סיכום

(:                                                                 הלקוחים מהסילבוס)מונחים 

,  שנתיים-רב, קמביום, קודקודי צמיחה, פרי, פסיגים, נצרון, חנטה, שנתיים-חד, אנדוספרם

.תרדמת זרעים,  שורשון


