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הם חלק  " שלד פחמני"השלבים בהם נוצר ➢

"  מעגל קלווין"מתהליך שנקרא 

.מתקיים בסטרומה שבכלורופלסט➢

שלב קיבוע פחמן



: ניתן לחלק את הרצף לשלושה תהליכים מרכזיים➢

ח"פדקיבוע ➢

חיזור  ➢

.ושחזור➢

שלב קיבוע פחמן



מעגל קלווין
–ח"הפדקיבוע 

ח"פדמולקולת 

נקשרת למולקולה  

.  פחמנים5בעלת 

י  "תהליך זה מזורז ע

.רוביסקואנזים בשם 

נשא מימנים מחוזר  –חיזור

(NADPH )  מוסר מימנים למולקולות

התוצר הוא  . פחמנים3בנות 

3מולקולות מחוזרות בנות 

.פחמנים

מתקבלות  –שחזור

חזרה מולקולות בנות  

המשמשות  פחמנים5

.במחזור הבא



פחמני שנאגר  6תוצר הפוטוסינתזה הוא סוכר ➢

.בכלורופולסטבמאגר זמני 

.חלק מהפחמימות מנוצלות בתאים הפוטוסינתטיים➢

תוצרי פוטוסינתזה



מה שלא מועבר כתמיסת סוכרוז בצינורות השיפה אל חלקי הצמח  ➢

.שבהם אין ייצור

, פירות, עלים מוצלים, פרחים, ניצנים, קודקודי צמיחה: דוגמה➢

.'וכו( בצלים וזרעים, שורשים, פקעות)איברי אגירה 

.חומר התשמורת העיקרי בצמחים הוא כמובן עמילן➢

תוצרי פוטוסינתזה



:החומרים האורגניים הנוצרים בפוטוסינתזה מנוצלים ל

בנייה

לבניית חומרים " שלד"משמשים כ

אורגניים הנחוצים לבניית התאים

נשימה תאית

–פחמימות כגון עמילן 

רב־סוכר המשמש בתור  

חומר תשמורת בצמחים

ותאית המשמשת לבניית דופן  

.התא

,  סוכרוז)פחמימות שונות 

(תאית, עמילן

מרכיבים את  

,  קרומי התאים

משמשים בתור  

.חומר תשמורת

ליפידים

(שומנים)

משמשים בתור  

חלבוני  , אנזימים

העברה וקולטנים  

.בקרומי התאים ועוד

חלבונים

DNA– חומר

תורשתי

RNA–  חומר מתווך

.ביצירת חלבונים

חומצות גרעין
(DNA־וRNA)
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יצירת חומרים אורגנים שמשמשים כמקור לאנרגיה ולבנייה לכל ➢

:האורגניזמים במערכת אקולוגית

.קיבוע פחמן מהאוויר והפיכתו לאנרגיה כימית בעזרת אנרגית השמש➢

מי שאוכל )לצרכנים( מבצעי פוטוסינתזה)מהיצרניםמעבר אנרגיה ➢

(.אותם

חשיבות הפוטוסינתזה



.  שחרור חמצן חופשי לאוויר החמצן הנוצר בפוטוסינתזה נפלט לאוויר➢

.החמצן חיוני לתהליך הנשימה התאית של בעלי החיים והצמחים➢

חשיבות הפוטוסינתזה



:  גורמים חיצוניים כגון➢

עוצמת האור➢

בסביבת הצמח CO2-ריכוז ה➢

הטמפרטורה➢

כמות המים➢

הגורמים המשפיעים על קצב פוטוסינתזה

:גורמים פנימיים בצמח כגון➢

ריכוז הכלורופיל בעלים➢

שטח הפנים של העלים ביחס  ➢

לנפחם



לקליטת המינרלים מהקרקע והטמעתם  ➢

.בחומרים אורגנים קורים הזנה מינרלית

הזנה מינרלית



:יסודות מינרלים החיונים לצמח  לדוגמה13קיימים ➢

בניית חלבונים-חנקן  ➢

כלורופיל–מגנזיום ➢

חיזוק דפנות ותהליכים בתא–סידן ➢

.  הפעלת מערכות אנזימטיות וריכוז אוסמוטי–אשלגן וכלור ➢

הזנה מינרלית



.  מקרומינרליסוד הנחוץ בכמות גדולה נקרא ➢

.או יסוד קורטמיקרומינרל–כמות קטנה ➢

הזנה מינרלית

By Jim Conrad - JIM CONRAD'S NATURALIST NEWSLETTER. Written on the road and issued 
from the woods edge near Natchez, Mississippi, 
USAhttp://www.backyardnature.net/n/08/080728.htmhttp://www.backyardnature.net/n/0
8/080728cl.jpg, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5541218



הצהבת עלים כתוצאה מחוסר יכולת לייצר ➢

.כלורופיל נקראת כלורוזה

.הרס רקמות–נקרוזה➢

הזנה מינרלית

By Jim Conrad - JIM CONRAD'S NATURALIST NEWSLETTER. Written on the road and issued 
from the woods edge near Natchez, Mississippi, 
USAhttp://www.backyardnature.net/n/08/080728.htmhttp://www.backyardnature.net/n/0
8/080728cl.jpg, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5541218



קליטת המים והמינרלים נעשית בחלקים הצעירים שבקצות  ➢

השורשים

.מהווים התארכות של תאי האפידרמיס➢

קליטת מים ומינרלים

Emmanuel Boutetמאת - היצירהמעלהידיעלנוצר , CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1373004



מכונים יונקות ➢

הגדלת שטח )צורתן כשערות דקיקות ➢

(.פנים לנפח

דרך היונקות הצמח גם מבצע החלפת  ➢

.גזים

קליטת מים ומינרלים

Emmanuel Boutetמאת - היצירהמעלהידיעלנוצר , CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1373004



.עם קליטת המיםבאסומוזהקליטת המינרלים מתבצעת לרוב ➢

(.אקטיבית)לעיתים יש צורך בקליטה פעילה ➢

קליטת מים ומינרלים



.ATPהצפת הצמח במים תגרור מחסור בחמצן ופגיעה ביצירת ➢

.קצב הדיות משפיע על קליטת המים והעלאתם לחלקים עליונים➢

דרך נוספת לקליטת מינרלים היא בעזרת פטריות או חיידקים  ➢

(.קושר חנקןריזוביום)

קליטת מים ומינרלים



מבוא לחומר תורשתי

בשיעור הבא




