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 :מבוא

 :במחקר שלנו חקרנו

  מהי השפעת ריכוזים שונים של חומצתHCl .על חדירות קרומי תאי הסלק  

  קרומי סלק. לשחדירותם על   HClריכוזים שונים של חומצת השפעת המחקר שלנו עסק ב

 –תרבות שימושיים -בר צנוע, ששימש מוצא למגוון רחב מאוד של צמחי-סלק מצוי הוא צמח

ערכו התזונתי רב והוא משמש כמוצר מזון בריא למאכל אדם, לתעשייה ולמאכל בהמה. 

מינים אחדים. -אותו לתתהמין רבגוני מאוד, יש המחלקים במגוון רב של מטבחים. 

רע, והוא עמיד גם -שנתי, הנפוץ כעשב-שנתי או רב-או דו שנתי-חד קירח עשבוני זה

 (4).בקרקעות מלוחות

הפוגע בו על  אורה צבע הוא חומר המשפיע על גמנטיפ הסלק מכיל את הפיגמנט בטאנין.

המצויה  צבעונית תרכובת פיגמנט הוא כל ,ביולוגיהב .סלקטיביים בליעהו החזרה ידי

פיגמנטים פועלים על ידי בליעה בררנית של חלקים מהספקטרום הנראה   . של תאיהםב

 ,פחמימנים והחזרת חלקים אחרים. ברוב הפיגמנטים האורגניים יש שרשראות ארוכות של

כפולים ויחידים לסירוגין. סידור זה  קשרים קוולנטייםקשורים זה לזה ב פחמןה אטומי בהן

דבר המביא  ,ולא רק סביב שני אטומי הקשר מולקולהלרחף סביב כל ה אלקטרוניםגורם ל

 (6).יתלספיגת האור הבררנ

קרומי תאי הסלק . חדירותם על חדירות  HClבמחקרנו בחנו את השפעת ריכוזי החומצה 

הנוזל  בעכירות צבע נוזל כלומר יציאת הפגמנט בטאנין מקרום תא הסלק.  את צבעתתבטא 

 ופוטומטר.ספקטרמכשיר הנבחן בעזרת 

של חומר נבדק  אוראת בליעת ה למדוד המאפשר מכשיר מדידה הוא ספקטרופוטומטר

ספציפיות לו )וכתוצאה מכך  עירור שונים. מאחר שלכל חומר ישנו תחום אנרגיות גל באורכי

אורכי גל מסוימים שהוא בולע(, יש חשיבות לאורך הגל הנמדד. לכן ממקור האור יוצאת 

המפרקת את האור הלבן ומפרידה בין אורכי הגל השונים. על ידי  ,מנסרה אלומת אור אל

סיבוב המנסרה אפשר להביא את קרן האור בעלת אורך הגל הרצוי אל מול סדק, דרכו עובר 

אופי  האור אל החומר הנבדק. באמצעות הנתונים המתקבלים מהמדידה, ניתן לקבל מידע על

החומר וכן על ריכוזו בתמיסה. חישובי ריכוזים באמצעות ספקטרוסקופיה )קרויה גם 

מרבית  .למברט-בר ספקטרופוטומטריה( מתבססים על האזור הלינארי של חוק

קיימים גם מכשירים המודדים  .אור נראהוב על סגולהספקטרופוטומטרים מודדים בתחום ה

  (5).אדום-תתבתחום ה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%92%D7%9C
https://www.hamichlol.org.il/%D7%92%D7%9C
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%94_(%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%94_(%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://www.hamichlol.org.il/w/index.php?title=%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%98&action=edit&redlink=1
https://www.hamichlol.org.il/w/index.php?title=%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%98&action=edit&redlink=1
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
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גופם של כל התאים, הבונים את  .)ממברנת התא( ירות של קרום התאבדקנו את רמת החד

הוא בעל תכונה, הקובעת את היכולת של חומרים  .היצורים החיים בעולמנו, עטופים בקרום

אם  .רניבר קרום התא הוא -מסוימים לחדור אל תוך התא או לצאת מן התא החוצה, כלומר 

כך, לקרומי התאים יש תפקיד חיוני בשמירה על פעילותם התקינה של תאי הגוף ועל פעילותו 

קרום התא עשוי משכבה כפולה של מולקולות שומניות, והמולקולות האלה  .של הגוף כולו

: פוטוסינתזהגורמות לדחייה של תמיסות מימיות. המים והגזים החיוניים לתהליכי הנשימה וה

הקרום. אך כיוון שחומרים רבים באופן ישיר דרך  מפעפעים (CO2) חמצני-חמצן ופחמן דו

חיים מומסים במים, והם בעלי מטען חשמלי )יונים(, הם אינם -בגופם של צמחים ושל בעלי

יכולים לעבור ישירות דרך קרום התא. מעבר של חומרים כאלה יכול להתבצע רק באמצעות 

ד לצד הפונה מבנים מיוחדים, הממוקמים לכל רוחבו של הקרום, וחוצים אותו מצדו החיצוני וע

אל פנים התא. כל מבנה כזה מסוגל להעביר רק חומר מסוים או קבוצה של חומרים בעלי 

חלבוני העברה  .מבנה דומה, והשילוב של כולם הוא הגורם לתכונת הבררנות של קרום התא

למעבר חומרים בין שני עברי התא. תעלות נשאים ומשאבות אקטיביות. קרום התא  מסייעים

המאפשרות למולקולות קטנות לעבור אל תוך התא או מן התא החוצה. מכיל תעלות, 

ממקום שריכוזם בו  -פי 'מפל' הריכוזים -על מפעפעים ,החומרים העוברים דרך התעלות

בדומה לתעלות,  נמוך. בתהליך זה אין צורך בהשקעת אנרגיה.גבוה, אל מקום של ריכוז 

שנמצאים בקרום התא, מאפשרים מעבר של חומרים אל תוך התא או מן התא  הנשאים גם

בהתאם ל'מפל' הריכוזים. אבל, בנשאים מנגנון העברת החומרים מורכב יותר: לכל  -החוצה 

וות של הנשא, הוא גורם לשינוי חומר קיים נשא ייחודי לו, וכשהחומר נקשר אל אחד הקצ

 .בנשא. כתוצאה מכך החומר מועבר אל צדו האחר של הקרום, ורק אז הוא יכול להשתחרר

בקרום התא יש גם נשאים בעלי מנגנון פעולה מורכב הרבה יותר, המאפשרים להעביר 

 ל'מפל' הריכוזים. העברה כזאת של בניגוד ,חומרים שונים אל תוך התא או מן התא החוצה

מחייבת השקעה של אנרגיה, ולכן נשאים כאלה  ,הפעפוע חומרים, בניגוד לכיוון

                                                   (7. )משאבות אקטיביות :נקראים

דופן התא מצויה בתאי הצמח ותאי חיידקים. תפקידה העיקרי של הדופן הוא להעניק לתא 

הגנה מכנית. הדופן אמנם יכולה להגביל כניסת חומרים מסוימים, אך זה אינו ייעודה 

העיקרי.הדופן מגנה על התא בשני אופנים: מנזק כתוצאה מלחץ מכני מבחוץ ומפני לחץ מכני 

javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001g',352,120)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001g',352,120)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001i',352,130)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001h',352,90)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001h',352,90)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001h',352,90)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001h',352,90)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001h',352,90)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001h',352,90)
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ם עשוי לנבוע מהפרשי מלחים קיצוניים בין תוך התא לחוץ התא. מבפנים. לחץ מכני מבפני

כשריכוז המלחים בחוץ נמוך משמעותית מזה שבפנים, המים יזרמו פנימה לתוך התא כדי 

להשוות ריכוזים. בעקבות זה התא יתנפח, דבר שיגרום למתיחה של הממברנה עד 

היא מגבילה את הטווח פלסמוליזה(. כל עוד יש דופן שתוחמת את התא, -לקריעתה )דה

שאליו הממברנה יכולה להימתח ולכן היא לא תיקרע.דופן התא משמשת מטרה גם לתרופות 

אנטיביוטיות נגד חיידקים, דוגמת הפניצילין. הפניצילין פוגע באנזים שאחראי על סינתזת 

 הדופן וגורם לכך שמתפתחים חיידקים נטולי דופן. החיידקים האלה רגישים מאוד לשינויים

 (1. )בסביבה ואינם שורדים לאורך זמן

חומצת מימן כלורי )קרויה גם חומצת מלח(  -HClהשתמשנו בריכוזים שונים של חומצת ה

היא חומצה הנוצרת כשהגז מימן כלורי מתמוסס במים. הגז מורכב מאטום אחד של מימן 

רת צבע . חומצת מימן כלורי היא תמיסה שקופה וחסHClואטום אחד של כלור, ונוסחתו: 

ומכונה לעיתים קרובות בטעות חומצה כלורית או חומצת כלור; אולם כינויים אלה מתייחסים 

. חומצת מימן כלורי היא אחת החומצות החזקות ביותר; HClO3לחומצה אחרת, שנוסחתה 

כשהגז מומס במים הוא מתפרק כמעט באופן מושלם ליוני כלור וליוני מימן )כלומר, 

מן מתרכבים מיד עם המים ויוצרים יוני הידרוניום. למרות היותה חומצה פרוטונים(; יוני המי

חזקה, חומצה מלחית היא הפחות מסוכנת מבין החומצות החזקות הידועות בכימיה, זאת 

חיזור הן הגורם לנזקים לתאים -חיזור )תגובות חימצון-עקב אדישותה לתגובות חימצון

ו אלומיניום, ברזל או אבץ היא ממיסה אותן ולרקמות(. כשמשליכים לתוכה מתכות זולות כמ

 (3) בתהליך אקסותרמי, יוצרת מלח כלורי עם המתכת ומביאה לשחרור גז מימן.

הקרום.  המעבר של חדירות קרומי תאי הסלק מתבצעת עם הרס המבנה המרחבי של חלבוני

שלילת המצב . בעברית: ְצִמיָתה, בתרגום מילולי: Denaturationָנטּוַרְצָיה )מאנגלית: ד

הטבעי( היא תהליך שבו משתנה המבנה המרחבי, הטבעי של מולקולה ביולוגית גדולה. 

המושג מתייחס בדרך כלל לחלבונים או לחומצות גרעין. דנטורציה נגרמת עקב שינויים 

)חומציות או בסיסיות  pH-בסביבה של המולקולה, כגון עלייה בטמפרטורה, שינוי ברמת ה

בחלבונים, שינוי המבנה  זי יונים, נוכחות של חומרים שונים וכדומה.יתר(, שינוי בריכו

המרחבי שלהם פוגע בתפקודם ומוציא אותם מכלל פעולה. דנטורציה מלאה היא בלתי 

הפיכה בדרך כלל. אם הדנטורציה לא התרחשה במלואה, או שהתרחשה בתנאי מעבדה 

רנטורציה,  -התהליך ההפוך שבהסרת הגורמים לדנטורציה יתרחש  מיוחדים, גדל הסיכוי

 (2)והחלבון ישוב לתפקד לאחר זמן מה.

קרומי תאי הסלק. היא תגרום להריסת המבנה המרחבי של  חומצת המלח תגרום לפירוק

  התא וביניהם תעלות נשאים ומשאבות.קרום חלבוני 
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יעלה, כך החדירות לקרום הסלק תהייה  HCl השערתנו הייתה שככל שריכוז החומצה

סוסים ביולוגים שהזכרנו אותם ביהשערתנו מתבססת על . עד לרמה מסויימת גבוהה יותר

תגרום לדנטרוציה של חלבוני קרום תא  HCl)) חומציות גבוהה של חומצת המלחלהלן.

מנעו מעבר ייווצרו בקרום חורים שיהסלק. הרס הקרום יפגע בהיותו בררני ויתרום לחדירותו.

לכן  .חומרים תקין בכיווני מפל הריכוזים וחומרים יוכלו לצאת ולהכנס אל התא ללא כל בקרה

עד גבול מסויים  ת לקרומי הסלק תהיינה גבוהה יותרככל שריכוז החומצה יעלה כך החדירו

בו כל חלבוני קרום התא יעברו דנטורציה מלאה ויציאת החומרים מן התא המעידה על 

 קבועה .  רחדירותו תישא
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 מערך הניסוי:

הניסוי התרחש במשך  במעבדה שבבית ספרנו ערכנו את הניסוי. 5.11.2019בתאריך ה

 שעתיים וחצי בעוד שאנחנו בחנו את שאלת החקר 

בר צנוע, ששימש -סלק מצוי הוא צמח / סלק מצוי.האורגניזם שנבדק בניסוי הינו סלק אדום

למאכל אדם, לתעשייה ולמאכל בהמה.  –תרבות שימושיים -מוצא למגוון רחב מאוד של צמחי

-או דו שנתי-חד קירח עשבוני מינים אחדים. זה-המין רבגוני מאוד, יש המחלקים אותו לתת

  (4).רע, והוא עמיד גם בקרקעות מלוחות-נפוץ כעשבשנתי, ה-שנתי או רב

רות התמיסה באמצעות יהמשתנה התלוי בניסוי הוא חדירות קרומי תאי הסלק, נמדד בעכ

 . (O,Dבליעת האור הן )רמת בליעת האור במכשיר הספקטרופוטומטר. יחידות המידה של 

 המידה מולר.. הנמדד ביחידות HClהמשתנה הבלתי תלוי הוא ריכוז חומצת ה

של הניסוי, יצרנו קוביות סלק. חצינו סלק אדום לשניים, פרסנו ממנו פרוסות ולאחר  בתחילתו

  ס"מ מרובע. 0.5טר וסרגל חתכנו את הסלק לקוביות שוות במידה של ר מילימבעזרת ניימכן 

 .אותם במי ברז עד שמי השטיפה הפכו חסרי צבעלאחר שיצרנו את קוביות הסלק, שטפנו 

בריכוזים שונים.                                                                  HClר מכן, הכנו תמיסות שונות של לאח

                                                                                                                . 1, 0.1, 0.05, 0.01, 0מולר והכנו ריכוזים שונים של החומצה : HCl 1לקחנו 

  י הפירוט הבא:"עפ למהול כדיבפיפטור אוטומטי בנפחים לקחנו 

 מ"ל מים מזוקקים. 9מ"ל חומצה ועוד  1לקחנו  ,מולר 0.1.כדי ליצור ריכוז של 1

מולר והוספנו עוד  0.1מ"ל מהחומצה בריכוז  5מולר, לקחנו  0.05ר ריכוז של . על מנת ליצו2

 מ"ל מים מזוקקים. 5

מולר והוספנו עוד  0.1מ"ל מהחומצה בריכוז  1מולר , לקחנו  0.01להגיע לריכוז של  כדי.ב3

 מ"ל מים מזוקקים.  9
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בכל קבוצה חמש (, 0,0.01,0.05,0.1,1שונים ) HClשל ריכוזי  חילקנו לחמש קבוצות

מל' של מים מזוקקים ועליהם  ה. בכל מבחנה שמנו שלוש HClמבחנות ובהן ריכוז דומה של 

 הוספנו חמש טיפות של תמיסה בריכוז המתאים לאותה קבוצה. 

 קבוצת מבחנות
לפי ריכוז חומצת 

שהוספה להן  HClה
(M ) 

 

טיפות בריכוזים מס' 
 מצתשונים של חו

 HCl  

 מים מזוקקים
 )מ"ל(

0 - 8 

0.01 5 3 

0.05 5 3 

0.1 5 3 

1 5 3 

 

דק כאשר קוביות הסלק  10בכל מבחנה שמנו שלוש קוביות של סלק שהכנו מראש. מדדנו 

נוזל בצבעי סגול ברמת בתוך המבחנות. הוצאנו את קוביות הסלק מהמבחנות כך שנשאר רק 

של הנוזל מכל מבחנה ובחנו אותה במכשיר  עכירות שונה בתוכן. לקחנו דגימה

הספקטופוטומטר כדי לקבל את רמת עכירותה הנמדד על ידי רמת בליעת האור שמציג 

 המכשיר.

 הגורמים הקבועים בניסוי הם:

יש לשמור על כל הגורמים קבועים מלבד המשתנה הבלתי תלוי כדי להבטיח כי התוצאות 

רק במשתנה הבלתי תלוי ולא באף גורמים )ההשפעה על המשתנה התלוי( תלויות אך ו

 אחרים. כך נוכל לבדוק את שאלת המחקר.

טמפרטורה: במהלך כל הניסוי נשמרה הטמפרטורה קבועה כטמפרטורת החדר ולא שונתה 

 על ידי גורמים משפיעים.

נפח תמיסת הנוזל בכל המבחנות הייתה זהה והכילה ריכוזים שונים של  נפח תמיסת הנוזל:

 ומים. HClחומצת 

סוג האורגניזם הנבדק: בכל אחת מהמבחנות השתמשנו כמובן באותו סלק, ממנו חתכנו 

קוביות שוות בגודלן. נמנענו מהשפעות מיותרות של זן,גודל,צבע וגיל הסלק. כמות קוביות 

 הסלק הייתה גם היא זהה בין המבחנות.

המבחנות ונמשכה זמן המדידה: משך שהיית קוביות הסלק במבחנות הייתה זהה בין כל 

על כמות הפיגמנט בטאנין שיוצא  הדקות. משך שהיית קוביות הסלק במבחנות משפיע 10כ
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ולכן משפיעה גם על התוצאות של הניסוי במדידת רמת החדירות לקרום התא מהסלק 

 )המשתנה התלוי בניסוי(.

 בקרות:

השתמשנו  אנותפקיד הבקרות לאשש את התלות של המשתנה התלוי במשתנה הבלתי תלוי.

 בשתי בקרות במהלכו של הניסוי:

כלל )המבחנה בה ריכוז החומצה הוא  HClבקרה חיצונית: מבחנה אחת אינה הכילה חומצת 

 מולר(. בבקרה זו לא נמצא הגורם הבלתי תלוי. 0

 בקרה פנימית השוואתית: בדיקת ההשערה תוך השוואה בין הטיפולים השונים.

 מס' הטיפולים והחזרות:

 חמישה טיפולים שבכל טיפול חמש חזרות. טיפול אחד הוא הבקרה החיצונית.בצענו 

תפקיד החזרות הוא להגיע לתוצאות אמינות ומהימנות אשר מתבססות על מס' רב של 

 חזרות ומצמצמות את האפשרות לטעות. 

 :עיבוד התוצאות

שבנו גם גרף בתכנת האקסל. חמהם בנינו  טבלאות מסודרות אשרהוזנו בשקבלנו התוצאות 

 ת התקן ואחוז סטיית התקן מהממוצע. את סטיי
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 : החקר תוצאות

 

 על חדירות קרומי תאי הסלק HCLהשפעת ריכוז חומצת :  1טבלה מס' 

ריכוז חומצת 
HCL (M) 

קריאה 
בספקרופוטומטר 

 ממוצעת

אחוז סטיית תקן  סטיית תקן 
 מהממוצע

0 0.0912 0.006 6.909 

0.01 0.1072 0.015 14.412 

0.05 0.2292 0.089 39.001 

0.1 0.4776 0.074 15.467 

1 0.6546 0.080 12.247 

 

 על חדירות קרומי תאי הסלק HCL:השפעת ריכוז חומצת  1 גרף מס' 

 

 

 תיאור הגרף:

  והבליעה בספקטרופוטומטר מורה על  )מולר( הגרף מתחיל כשריכוז החומצה שווה לאפס

0.1 (O,D ). 

  0.48ועד  0.1מ חדה מאודעלייה  ישנה)מולר(   0.1לבין  0.01החומצה הוא בין כשריכוז  

(O,D ) .בהוראת הספקטרופוטומטר 

 )מולר( בהוראת 1עד ל ישנה עליה מתונה ומתמשכת)מולר(  0.1 החומצה ריכוזמ 

 . (O,D) 0.66ועד 0.48בין כאשר הוראתו נעה הספקטרופוטומטר 
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 :מסקנות ודיון

על חדירות קרומי  HClמהי השפעת ריכוזים שונים של חומצת שאלת החקר שלנו היא 

  ?תאי הסלק

חומצת מימן כלורי )קרויה גם חומצת מלח( היא חומצה הנוצרת כשהגז מימן כלורי מתמוסס 

חומצת מימן  .HClבמים. הגז מורכב מאטום אחד של מימן ואטום אחד של כלור, ונוסחתו: 

 (.3).החומצות החזקות ביותררי היא אחת כלו

הוא בעל תכונה,  .כל התאים, הבונים את גופם של היצורים החיים בעולמנו, עטופים בקרום 

הקובעת את היכולת של חומרים מסוימים לחדור אל תוך התא או לצאת מן התא החוצה, 

 ...קרום התא עשוי משכבה כפולה של מולקולות שומניות .בררני קרום התא הוא -כלומר 

חלבוני העברה מסייעים למעבר חומרים בין שני עברי התא. תעלות נשאים ומשאבות 

 (.7. )אקטיביות

תהייה ות לקרום הסלק יעלה, כך החדיר HClשככל שריכוז החומצה  ההשערה הייתה 

חומציות ולוגי שעומד מאחורי ההשערה הוא שהבסיס הבי.  עד לרמה מסויימת גבוהה יותר

תגרום לדנטרוציה של חלבוני קרום תא הסלק. הרס הקרום  HCl)) גבוהה של חומצת המלח

 ביציאה לא מבוקרת של  חדירות הקרום תתבטאיפגע בהיותו בררני ויתרום לחדירותו.

ה שריכוז החומצה יעלה כך החדירות לקרומי הסלק תהיינה גבוה לכן ככל הפיגמנט בטאנין.

חורים בקרום. בשלב בוא  תמשום שיותר חלבוני מעבר יעברו דנטורציה ויגרמו להיווצרויותר

 כל חלבוני המעבר יעברו דנטורציה ,חדירות הקרום תהיינה המיטבית. 

היא תהליך שבו משתנה המבנה המרחבי, הטבעי של מולקולה ביולוגית גדולה.  ָנטּוַרְצָיהד

המושג מתייחס בדרך כלל לחלבונים או לחומצות גרעין. דנטורציה נגרמת עקב שינויים 

)חומציות או בסיסיות  pH-בסביבה של המולקולה, כגון עלייה בטמפרטורה, שינוי ברמת ה

בחלבונים, שינוי המבנה  של חומרים שונים וכדומה.יתר(, שינוי בריכוזי יונים, נוכחות 

המרחבי שלהם פוגע בתפקודם ומוציא אותם מכלל פעולה. דנטורציה מלאה היא בלתי 

 (2)הפיכה בדרך כלל.

 גדל HClעולה ככל שריכוז חומצת ה 1גרף שכן השערתינו תוצאות הניסוי אכן מאששות את  

עקומת הגרף שעולה לכל אורכה מעידה . 0ל עד לריכוז מסויים בו שיפוע הגרף נעשה קרוב

על ממוצע הבליעה שבספטופוטומטר. לכן ככל שריכוז החומצה גדול יותר כך קריאת 

. קריאת הספקטופוטומטר היא ממוצע בליעת האור המעידה הספקטופוטומטר גבוהה יותר

 ת קרום תא הסלק.והמעיד על חדיר, דבר זללנו מהתא על יציאת הפיגמנט בטאנין

גבוה יותר, כך  lHCשריכוז חומצת ה ככלניסוי היא המסקנותינו המבוססת על תוצאות 

קרום התא בקוביות הסלק נהרס יותר, דבר המשפיע על יציאת תוכן התא ובו הפיגמנט 

 בטאנין אל מחוץ לתא.

 

מחקרנו נעשה באופן מדידתי ואמין. הקפדנו על שמירה על גורמים קבועים וביניהם 

ה, נפח תמיסת נוזל זהה בין הטיפולים, סוג האורגניזם הנבדק )דאגנו טמפרטורה קבוע

 להשתמש באותו סלק במהלך כל המחקר( וזמן מדידת יציאת הפיגמנט מהתא.            

javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001g',352,120)
javascript:pop('pop-term.asp?Asp=403&FID=4558&nUserReportID=0&Index=001g',352,120)
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דאגנו לבצע בקרות כדי לאשש את תלותו של המשתנה התלוי אך ורק במשתנה הבלתי תלוי. 

טיפול אשר אינו מכיל את המשתנה  -חיצוניתבקרה פנימית השוואתית בין הטיפולים ובקרה 

צר אמינות בתוצאות החזרות אינו היה מספק משום שלא יהתלוי כלל. מס' הטיפולים ו

שהתקבלו. חמישה טיפולים וחמש חזרות בכל טיפול אינן מספיקות לקבלת תוצאות מהימנות 

טיפולים על מנת  מליץ בניסוי הבא לבצע מס' נוסף שלהסקת מסקנות קולחות. נוסף על כך נו

לבדוק ריכוזים גבוהים יותר של חומצת המלח והשפעתם על קרום התא.                           

ציוד וזמן. לכן בהתחשב בנסיבות הממצאים טובים, יש לזכור שהמחקר נעשה במגבלות 

 מאששים את ההשערה ועונים על שאלת החקר בצורה מספקת.

יכוזים שונים של דטרגנט על חדירות קרומי תאי : מהי השפעת רשאלת ההמשך למחקר

 סלק? 

בסיסי על חדירות קרומי תאי הסלק. בניגוד   PHשאלה זו תענה על ההשפעה של חומר בעל 

יותר את קרום התא שכן דטרגנט ממיס  בהלחומצת המלח נצפה שהדטרגנט יפרק ביעילות ר

בסיסיות נוסף על ההקרום שומנים. המסת הליפידים שבקרום התא תגרום להרס מוחלט של 

נצפה במחקר זה להרס מוחלט תשפיע גם על חלבוני המעבר שיעברו דנטורציה. שגבוהה ה

 של קרום תא הסלק מריכוז גבוה מסוים של הדטרגנט. 
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8.1.2020לאתר:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%9E

%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99 

 

 

 

 2.1.2020תאריך כניסה לאתר: -סלק מצוי-צמח השדה -לבנה מ'  .4

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1677 

 

תאריך כניסה -המכלול האינציקלופדיה היהודית-ספקטרופוטומטר .5

8.1.2020לאתר:

https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95

%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8 

 

 

 

 10.12.2019תאריך כניסה לאתר:  -פדיה החופשיתויקיפדיה האנציקלו -פגמנט  .6

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9E%D7

%A0%D7%98&oldid=21801058  

 

 

 

 .8.1.2020לאתר:תאריך כניסה  -לטכנולוגיה חינוכיתהמרכז מטח  -קרום התא .7

https://science.cet.ac.il/science/transportation/transport10.asp 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%90-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%90
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%90-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%90
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%90-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%90
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9E%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%90-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1677
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1677
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%98&oldid=21801058
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%98&oldid=21801058
https://science.cet.ac.il/science/transportation/transport10.asp
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 נספחים:

 דף תכנון ניסוי
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 תוצאות גולמיות

 טבלאות סיכום באקסל: 

 אחוז סטיית תקן מהממוצע סטיית תקן  קריאה בספקרופוטומטר ממוצעת HCL(M)ריכוז חומצת     

0 0.0912 0.006 6.909 

0.01 0.1072 0.015 14.412 

0.05 0.2292 0.089 39.001 

0.1 0.4776 0.074 15.467 

1 0.6546 0.080 12.247 

 

 

 

 

ריכוז חומצת 
HCL(M) 

מס' 
 מבחנה

קריאה בספקרופוטומטר 
(540nm) 

קריאה בספקרופוטומטר 
 ממוצע

סטיית 
 תקן

0 ph=7 1 0.091 0.0912 0.006 

 
2 0.096 

  

 
3 0.098 

  

 
4 0.089 

  

 
5 0.082 

  0.01 ph=5 1  0.126 0.1072 0.015 

 
2 0.105 

  

 
3 0.092 

  

 
4 0.12 

  

 
5 0.093 

  0.05 ph=4 1 0.087 0.2292 0.089 

 
2 0.288 

  

 
3 0.228 

  

 
4 0.32 

  

 
5 0.223 

  0.1 ph=2.5 1 0.59 0.4776 0.074 

 
2 0.45 

  

 
3 0.388 

  

 
4 0.494 

  

 
5 0.466 

  1 ph=0 1 0.795 0.6546 0.080 

 
2 0.613 

  

 
3 0.614 

  

 
4 0.604 

  

 
5 0.647 
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 חסדאי נדב-שם התלמיד                                     דף אישי בסיום עבודת החקר

על חדירות קרומי תאי  HClמהי השפעת ריכוזים שונים של חומצת  -שאלת החקר .1

 הסלק.

עד  יעלה, כך החדירות לקרום הסלק תהייה גבוהה יותר HClככל שריכוז החומצה  -השערה

הביסוסים הביולוגים להשערה הם: חומציות גבוהה של חומצת המלח תגרום  .לרמה מסוימת

לדנטורציה של חלבוני המעבר שבקרום הסלק. הרס המבנה המרחבי של התעלות ,נשאים 

ומשאבות יצור חורים בקרום שיפגעו בתפקודו ובהיותו קרום בררני. חומרים מתוך התא יכלו 

גם פיגמנט הצבע הסגול בטאנין. זליגת הצבע אל  לזלוג אל מחוצה לו ללא כל בקרה וביניהם

מחוץ לתא מעידה על חדירות קרום הסלק עתה.במצב בו כל חלבוני המעבר יעברו דנטורציה 

 בקרום, זליגת הצבע וחדירות הקרות תהיינה המיטבית ותישאר קבועה.

לייה מכיוון שהגרף שיצרנו במהלך הניסוי מורה על ע תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה

בעכירות הנוזל מחוץ לסלק ככל שריכוז החומצה גדל. עכירות גבוהה מעידה על חדירות 

גבוהה לתאי הסלק. במצב מסוים שיפוע הגרף הופך כמעט אפסי כך שחלבוני הקרום עברו 

כמעט כולם דנטורציה באותו שלב. לכן ככל שריכוז חומצת המלח יעלה כך החדירות לקרום 

 עד לרמה מסוימת. הסלק תהייה גבוהה יותר

חדירות קרומי תאי הסלק. הנמדדת בעכירות הנוזל שמחוץ לסלק  –המשתנה התלוי  .2

 בבדיקה בספקטרופוטומטר.

 

. שינינו את הריכוזים של חומצת HClריכוזים שונים של חומצת  -המשתנה הבלתי תלוי .3

 המלח ביחס בין החומצה והמים המזוקקים שהוספנו לתמיסה.

 

 

בקרה חיצונית: בקרה אשר לא הכילה את המשתנה הבלתי תלוי.  -הבקרות בניסוי .4

מולר. בקרה פנימית השוואתית: השוואה בין  0טיפול בו ריכוז החומצה הוא 

 הטיפולים. 

 של המשתנה בתלוי במשתנה הבלתי תלוי.תפקיד הבקרות לאשש את התלות 

 

 

טמפרטורה, נפח תמיסת הנוזל, סוג האורגניזם הנבדק וזמן  -גורמים קבועים בניסוי .5

 המדידה. 

זמן המדידה הנבדק ישפיע על כמות הפגמנט בטאנין שיצא מהתא אל הנוזל. צבע 

הנוזל )עכירות הנוזל( היא דרך המדידה של המשתנה התלוי )חדירות קרום תא 

 הסלק(.

 

 ות מאותו טיפול.בדקנו חמישה טיפולים אשר בכל טיפול חמש חזר -חזרות .6

תפקיד החזרות הוא להגיע לתוצאות אמינות ומהימנות אשר מתבססות על מס' רב 

 של חזרות ומצמצמות את האפשרות לטעות. 

 

 סטיית התקן.  7-40אחוז סטיית התקן בתוצאות הניסוי נע בין %  -סטיית התקן .7

וה אזי, מתארת את פיזור הנתונים סביב הממוצע שלהם. משמע אם אחוז הסטייה גב
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הנתונים מפוזרים מאוד ואינם מדויקים. חשוב להזכיר את סטיית התקן בניסוי על מנת 

 להראות את אמינות התוצאות.

 

 מהי השפעת ריכוזים שונים של דטרגנט על חדירות קרומי תאי סלק?  -שאלת המשך .8

על   PHחקירת שאלת ההמשך יכולה לקדם את הבנת התופעה של השפעת רמת 

חדירות קרומי תא הסלק. חומציות גבוהה ובסיסיות גבוהה יגרמו לדנטורציה של 

חלבוני המעבר בקרום אך בסיסיות גבוהה אף תמיס את הליפידים שבקרום בניגוד 

 לחומציות.

 

 

בחרתי לקשר את המושג אוטוטרופ לעבודה. הסלק המצוי בו השתמשנו  -אוטוטרופ .9

מייצר חומרים אורגנים מחומרים אי אורגניים  במהלך העבודה הינו אוטוטרופ. הוא

בעצמו. הסלק מבצע את תהליך הפוטוסינתזה בשעות היום. הוא מפיק לצרכיו 

הקיומיים גלוקוז וחמצן בהם הוא משתמש להפקת אנרגיה באמצעות הנשימה 

התאית. האנרגיה מנוצלת לכל תהליכי החיים של הסלק. כך בניגוד להטרו טרופים 

 ון לעצמו והוא הראשון בשרשרת המזון.הסלק מייצר מז

 

מערכות ביולוגיות הן בעלות יכולת לשמור על סביבה פנימית  -ויסות והומיאוסטזיס .10
יציבה )הומאוסטזיס( בגבולות מוגדרים, השונה מן הסביבה החיצונית שבה התנאים 

 משתנים.

                                                 לקיום סביבה פנימית יציבה, השונה מן הסביבה החיצונית ונבדלת ממנה, נחוצה 
 השקעת אנרגיה ונחוצים מנגנוני בקרה וויסות. )מבנה מאורגן דורש השקעת אנרגיה לקיומו, 

 למשל, קיום התא ושלמות קרום התא.(

לקיומם של רוב היצורים החיים הוא האנרגיה של אור השמש, מקור האנרגיה הראשוני 
המומרת לאנרגיה כימית בתהליך הפוטוסינתזה המתקיים ביצורים פוטואוטוטרופיים. 
האנרגיה הכימית ניתנת לניצול על ידי היצורים החיים, יצרנים וצרכנים, בתהליכי המטבוליזם 

 )חילוף חומרים(.

,ויסות והומיאוסטזיס, לצורך קישורו לעבודה.  בחרתי ברעיון המרכזי בביולוגיה 

תפקידו של קרום תא הסלק הוא לשמור על פנים התא. הקרום דואג לשמור על 

 סביבה פנימית השונה מהסביבה החיצונית ומאפשר את קיומו של התא למעשה. 

בניסוי כאשר נפגע קרום התא, נוצרים חורים כאשר חלבוני המעבר בקרום עוברים 

התא יפסיק לתפקד כהרגלו ומתוכו יזלוג תוכנו ללא בקרה וללא סינון  דנטורציה,

מתאים שעושה קרום תקין. בניסוינו זלגה הציטופלזמה שבקוביות הסלק אל התמיסה 

 מחוצה להן. עם הציטופלזמה יצאו גם פיגמנטי הצבע בטאנין. 
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 הילה לוין-שם התלמיד                                         דף אישי בסיום עבודת החקר

 

 

 

על חדירות קרומי  HClשאלת החקר הייתה מהי השפעת ריכוזים שונים של חומצת  -.   שאלת החקר1

 סלק.

 

ההשערה הייתה כי ככל שריכוז החומצה יעלה, כך החדירות לקרום תיהיה גבוהה יותר  –ההשערה 

 עד לרמה מסויימת. 

)הרס המבנה המרחבי של החלבון(  לדנטורציה החומצה הגבוהה תגרום – להשערה ביסוס ביולוגי

של החלבוני מעבר כגון נשאים משאבות תעלות,  המרחבי המבנה הרס. הסלק לחלבונים שבקרום

יווצרו חורים בקרומים והדבר יפגע בתפקודו ובהיותו קרום בררני. בעקבות כך יהיו תנועות של 

 -הריכוזים חומרים לשני הכיוונים רק לפי מפל

כמות הצבע היוצא מן התא מעיד על . בטאנין הצבע הסגול פיגמנט יזלגו ללא בקרה וביניהם חומרים

רמת החדירות לקרום הסלק. כאשר המון חלבונים יעברו דנטורציה, יותר צבע יצא משמע יותר קרום 

 יחדר ע"י החומצה.  

 

וי כי ישנה עלייה בעכירות הנוזל תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה בכך שראינו במהלך הניס

עכירות גבוהה משמע חדירות גבוהה לקרום. ראינו אף כי לבסוף  -ככל שריכוז החומצה גבוהה יותר

דבר המראה כי גם אם ריכוז החומצה תעלה, תפסק עליית רמת  -החלבונים כולם עברו דנטורציה

 דבר המדגיש כי הדבר הוא עד לרמה מסויימת. -העכירות

 

 חדירות קרום תאי הסלק.  -נה התלוי בניסוי. המשת2

עקבנו אחר המשתנה התלוי באמצעות עכירות הנוזל מחוץ לתא הסלק ומדדנו אותו על ידי המכשיר 

 ספקטופוטומטר.

 

 -. שינינו אותו באמצעות שינוי היחס בתרחיפים HCl ריכוזי חומצת  -.   המשתנה הבלתי תלוי בניסוי3

 בין החומצה  למים מזוקקים.

 

בניסוי ישנה בקרה חיצונית אשר לא הכילה כלל את החומצה )המשתנה הבלתי   -. בקרות בניסוי4

תלוי( . ובקרה פנימית אשר בה ערכנו השוואה בין הטיפולים. חשיבותה היא להראות כי המשתנה 

 התלוי באמת תלוי במשתנה הבלתי תלוי. 

 

 וזמן סוג האורגניזם, נוזלה תמיסת נפח, טמפרטורה  -בניסוי הקבועים הגורמים. 5

 .המדידה

הטמפרטורה עשויה להשפיע בכך שאם אינה הייתה קבועה, הייתה משפיעה על תהליך הדנטורציה 

 מזרזת אותו וכדומה( ולא היינו יכולים למדוד את השפעת החומצה.  -)בחום גבוהה

 

בניסוי היו חמישה טיפולים ובכל אחד מהם חמש חזרות. חשיבותן היא לאמת את  -. חזרות6

 התוצאות, להראות תוצאות אמינות ולא להתבסס על מקריות.  
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 אחוז. סטיית התקן היא 40אחוז ל 7 בין נע הניסוי בתוצאות התקן סטיית אחוז  -התקן סטיית. 7

 של במרחק התלוי, שלהם הממוצע סביב מספריים נתונים של הפיזור לתיאור סטטיסטי מדד

חשוב לצרפה לנתוני תוצאות הניסוי מכיוון שהיא מדייקת את הנתונים . שלהם הממוצע מן הנתונים

 ומראה את אמינותם.

 

האם חומרים אחרים )כגון חומר בסיסי( יכולים למנוע את פעילות חומצת  -.  שאלה להמשך החקר8

 . HClה

 ולקדם את התהליך בכך שנדע האם התהליך נמנע או בלתי נמנע המענה לה יכול לשפר

 

שמירה על סביבה  -הומאוסטזיס -בחרתי במושג זה כיוון שעליו מתבססת העבודה -. הומאוסטזיס9

פנימית יציבה. בעבודה בדקנו מה מערער דבר זה ואיך החומצה משבשת את ההומאוסטזיס . 

הומאוסטזיס. בעבודתנו בדקנו מה קורה כאשר הקרום הוא חלק מהמערכת הגנה לשמירה על ה

אינה נשמרת סביבה זו ואיך התא מגיב כאשר חלק קטן ממערכת הגנה זו נהרס. גילינו כי התא אינו 

יכול לתפקד ללא סביבה פנימית יציבה.  גיליתי כי כל הפרטים המרכיבים את המערכת ההגנה זו 

 הכרחיים וחשובים לכל תא ותא. 

  

, דומה התאים כל של הבסיסיים והתפקוד לתפקוד. המבנה מבנה בין התאמה מבט על: .10

תא. אנו יודעים כי לצמחים ישנה  כל הייחודי של לתפקוד הקשור שוני בניהם יש אולם

הדבר מותאם לאופי חייו ולתפקודו של הצמח. החלולית מונעת מתאי צמח להתפוץ  -חלולית

במצב של עודף/ חוסר מים. בניסוי, ראינו כי אל אף שהייתה תמיסת מלח, התאים לא 

זה  התפוצצו עקב נסיון להשוואת ריכוזים אלא רק החומציות של התמיסה הרבה אותם. דבר

לא כל תמיסה בעלת ריכוז גבוהה של חומר כלשהו  -מקנה לצמח ייתרון במקרים מסויימים

הורסת אותם לעומת תאים ללא חלולית. הדבר הקנה לצמח זמן רב יותר עד להריסתו ולא 

ראינו שכאשר הייתה תמיסה עם מעט מלח, רק חלט  -הריסה באופן טוטאלי ורגעי

 מתפוצץ, אף לא היה מתפקד חלקית.  מהחלונים נהרו לעומת אם היה התא
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 ביוסיור

 הכינרת

 אנחנו שממימיו ייחודי מים כמשאב והן ודתית היסטורית מבחינה הן לאומי נכס הינה הכינרת

 ייחודי גידול בית מהווים וחופיה הכינרת. שבו מהדגים נהנים ונופשים שוחים, משקים, שותים

 מערכתמשמע,  עצים ועד מפלנקטון, יונקים ועד מחיידקים: וצומח חי של רחב למגוון

 . ומרתקת מורכבת קולוגיתא

 הגידול מבתי חלק ימות בה מערכות אקולוגיות טבעיות.יהכנרת הינה אגם טבעי ולפיכך מתק

 מוביליכגון  האדם ממעורבות כתוצאה נוצרו וחלקם ועוד מעיינות ,חופיםכגון  טבעיים בה

 חול של תשתית בעלי וחלקם אבנית תשתית בעלי הכינרת מחופי חלק. ועוד דיג מעגני, מים

 ומכאן במים ומרחפים פוטוסינתזה מבצעים, זעירים רובם,  שוניםצמחים  חיים בכינרת. וטין

 ,זואופלנקטון -הצמחים את שאוכלים זעירים ח"בען. בכינרת חיים גם פיטופלנקטו: שמם

בנוסף יש להתייחס לדייגים. כאשר  .וחתולי ביצותעופות -טורפי העל ו דגים–בע"ח טורפים 

כלומר, מגוון המינים, כמות היצורים והיחסים המספריים ביניהם קבועים,  מארג המזון מאוזן,

 יה.יהמים צלולים וראויים לשת

האקלים בחופי הכינרת מושפע בעיקר מהרום הנמוך: הכינרת היא הימה המתוקה הנמוכה 

 450-חת לפני הים). כמות הגשמים השנתית הממוצעת הינה כמ' מת 200-ביותר בעולם (כ

   מ"מ בשנה.

 י"ע שמובא מסחף נוצרים חוליים חופים. שונה תשתית בעלי חופים למצוא ניתן הכנרת בחופי

 חופים .(הבטיחה בחופי הגולן נחלי או, גינוסר בבקעת וארבל צלמוון, עמוד) הנחלים שפכי

 חופים בין להבחין יש. המקומית הקרקע פני של ושחיקה מבלייה כתוצאה נוצריםה סלעיים

 . כחלוקים וקטנות בינוניות אבנים שבהם וחופים גדולים סלעים יש שבהם

 לראות ניתן אבנית תשתית בעלי בחופים – האקולוגית המערכת על משפיעה התשתית

 בחופים. שטצד, סרטנים ,סהרונית, חלזונותשחריר, אצות: ובינהן האבנים על שחיים יצורים

 שבו מהרקב וניזונים בטין המתחפרים חלזונות – אחרים מינים ישנם טין של תשתית בעלי

 .זה לצד זה טין ושוכני אבן שוכני מינים של קונכיות למצוא ניתן לעיתים. מגדלן, נחלים צדפת

 מליחות. בישראל המים משק על והן האקולוגית המערכת על הן השפעה הכנרת למליחות

                      .לכנרת שנכנסים הנחלים מי מליחות. א :מקורות משלושה נובעת בכנרת המים

                             .  הכנרת אגם של המערבי בחוף מעיינות – מלוחים מעיינות כניסת. ב

 .הכנרת למי האגם מקרקעית מלחים של ומעבר דיפוזיה. ג

 המים את מחממת השמש בקיץ משפיעות גם כן על הכנרת. החמצן וריכוז המים טמפרטורת

 מים של שכבה נוצרת מתחתיה. וקלים חמים מים של שכבה ויוצרת מטר 12-כ של לעומק עד

 שיכוב מכונה זו תופעה.  במהירות משתנה הטמפרטורה ביניהם ובמעבר וקרים עמוקים

 שמפעפע, בחמצן עשירה העליונה שכבהה .החום בהשפעת שנוצרו שכבות כלומר תרמי

, לעומתה. האצות של בפואוסינתזה שמקורו ובחמצן הגלים תנועות עם ומוחדר מהאוויר

 ככל שבו הרגיל הצפוי למצב הפוכה זו תופעה – בחמצן ענייה העמוקה השכבה

 הביולוגית הפעילות עיקר. יורד במים החמצן של המסיסות כושר, גבוהה יותר שהטמפרטורה

 דגים לעיתים. אנארובית פעילות יש התחתונה ובשכבה העליונה בשכבה מתבצעת
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                         .זיהום מקור שאין אף על, חמצן מחוסר מתים התחתונה בשכבה המתרכזים

   .התרמי השיכוב תופעת נעלמת ואז השכבות של ערבול יש ובחורף בסתיו

 

 הטבעית: המערכת על והשלכותיהם לאדם שימושי הכנרת

, וחיטוי סינון – שטחי בטיפול ודי לשתיה טובה הכינרת מי איכות, לרוב – שתיה מי אספקת

 המים מתצרוכת כשליש סיפקה הכנרת 2013 שנת עד. הצרכנים אל שהמיםמוזרמים לפני

 הכינרת, התיכון בים ההתפלה מתקני הקמת בעקבות, 2017 משנת. ישראל מדינת של

 המים. הזו הכמות את אפילו להפחית כוונות ויש בישראל המים מתצרוכת %7 כ מספקת

 כחלק, לירדנים מים מספקים ואף ולתושבים ליישובים לשתיה משמשים מהכינרת הנשאבים

 מערכות שימור לשם, הארצי למוביל נשאבת מינימלית וכמות, המדינות בין השלום מהסכם

 חלקי לכל שתיה כמי ומועברים, מותפלים מים ועם תהום מי עם נמהלים אלו מים. המוביל

 ועל אצות פריחת על מכך וכתוצאה הכינרת מפלס על השפעה יש המים לשאיבת.הארץ

 בכמות הירידה: בכנרת המים כמות על המשפיעים נוספים גורמים עם יחד המים איכות

 .ועוד הניקוז באגן המעיינות מפלסי והנמכת תהום מי ניצול, הגשמים

 שבהם חומרים. מהכנרת שמוזרמים במים מושקים האגם בקירבת חקלאות שטחי – חקלאות

 עלולים החקלאים את המשמשים דשנים: הכנרת אל להתנקז עלולים חקלאיים משתמשים

 מייצרות וחלקן במים הטיפול על מקשה, אצות ריבוי. בכנרת האצות צמיחת את להגביר

 הכנרת אל לזרום עלולים, מזיקים נגד והדברה ריסוס עודפי. המים באיכות הפוגעים חומרים

. תגדל וכמותו הפיטופלנקטון את שיאכל מי יהיה לא, כזה במקרה. הזואופלנקטון את ולקטול

 בקרקעות שהוטמנו נקזים של מערכות. בהם והטיפול המים איכות על השלכות יהיו ולכך

 במאגר לטיפול במים המומסים הכימיים החומרים את להעביר אמורות, האגם עם הגובלות

 לאורך. דייגים לעשרות פרנסה מקור היא הכנרת– דיגבנוסף,  .אלה בעיות לפתור ובכך

. , דבר השינה את המערכת האקולוגיתהדיג את לתגבר מנת על שונים דגים הוכנסו השנים

 את להפר עלולים, בחסר דיג או יתר דיג – האקולוגית המערכת על השפעה הדיג לכמות

 מפיטופלנקטון ניזונים הדגים. בכנרת המים איכות על ולהשפיע האקולוגית במערכת האיזון

 .המים איכות ועל האקולוגית המערכת על השפעה להם וגם זואופלנקטון או

 שירותים המספקים מלון ובתי נופש כפרי, רבים חופים הכנרת לאורך – וקיט נופש, תיירות

 החופים הסדרת על אחראית הכינרת רשות. ובחגים בחופשים בעיקר,הבאים לרבבות

 טיפול, הניהול מערך, וחניות גישות הסדרת, חופים ופיתוח תכנון - ואחידה כוללת בראייה

 עליה, למשל כך. האקולוגית במערכת פגיעה ללא לנופשים מענה שיתנו כך', וכו בביוב

 ביוב תשתית בקיום תלויה אירוח חדרי הקמת, המים באיכות לפגוע עלולה הנופשים בכמות

על מנת לצמצם את התופעה של השלכת פסולת  תשומת לב רבה ואכיפה נהיש .מתאימה

 – ימי ספורט, שיט כליכחלק מזה,  האקולוגית. בחוף, אשר גם לה השלכות מזיקות למערכת

 תקלות. האקולוגית המערכת על השפעה להיות עשויה דלקים באמצעות המונעים השיט לכלי

 רשות" .הדליפה באזור החיים היצורים של ולתמותה דלק של לדליפה להוביל עלולות

 ועל האגם ותיפעול ניהול על האמונים הגופים הם המים ורשות כינרת ערים איגוד", הכינרת

 .יופר לא הכינרת של האקולוגי שהאיזון לוודא מנת על, בו השונים המשתמשים על פיקוח

 המעבר, חופים על השתלטו פרטיים גורמים. בכינרת רחצה חופי הוזנחו רבות שנים לאורך

 גם, לחופים בכניסה נגבו מופקעים ומחירים נסגרו חופים, גדרות בגלל נחסם הכנרת לאורך

, המים קו עד שהגיעו גדרות 120-מ למעלה האגם לאורך נמצאו 2003 בשנת. רגל מהולכי



23 
 

 חזון את הטבע להגנת החברה גיבשה, זו קשה מציאות רקע על. לחוק בניגוד נבנו כולן

 לבילוי מוקד, וטבעי תרבותי נכס להיותו האגם החזרת שעיקרו' כנרת סובב שביל'ו הכנרת

 .קיימא -בר פיתוח של עקרונות פי על וסביבתו האגם של ופיתוח שמירה, פנוי זמן

 

 מארג מזון הכינרת

 אחת בסביבה הנמצאים חיים בעלי. ביניהן הקשורות מזון שרשרות מספר תארמארג מזון מ

 חיים יצורים להרבה מזון ומהווים מגוון מתפריט ניזונים, רבות אינטראקציות ביניהם מקיימים

 מזון שרשרות מספר על אלא, בודדת מזון שרשרת על להסתכל ניתן לא, לכן. אחרים

  .מארג היוצרות, כלשהי בסביבה

  מארג המזון כולל:בה הכינרת היא מערכת אקולוגית מורכבת ביותר, 

הניזונות מחומרי הזנה שונים )נוטריינטים( המצויים במים  –)פיטופלנקטון( אצות יצרנים: 

                                                                                                                      ומתרבים בתהליכי פוטוסינטזה.

סרטנים מיקרוסקופיים הניזונים  –ופלנקטון( בעלי חיים ימיים מקרוסקופיים )זוא -1צרכנים 

                                                                                        מאכילת מיקרו אצות, חיידקים ויצורים זעירים אחרים.

                                                                    הניזונים מבעלי חיים זעירים ומאצות. –דגים  -טורפים

  הניזונים מדגים. –עופות 

שיווי משקל נכון בין המרכיבים של מארג המזון גורם ליציבות המערכת ושומר על איכות 

של אצות ולפגיעה הפרת האיזון בין המרכיבים עלולה לגרום לפריחה בלתי מבוקרת  המים. 

 .קשה באיכות המים
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 פנולוגיה:

 פירות פריחה עלווה הצמחשם 

 4 0 3 קנה מצויי

 3 0 2 סמר חד

 3 3 3 אקליפטוס

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רישום נתוני בעלי החיים:

 סלסלה טיארה  לארבות מגדלן שחריר צדפת שט צד האורגניזם
 חומה

מספר 
 פריטים

5 1 2 2 2 3 2 

שחייה  התנהגות
 זריזה 

מאופיין 
כמתחפרת 

בתשתית 
 רכה

נודד 
במהירות 
ומשאיר 

שביל 
 בולט

מתחפר 
 בקרקעית

 מחייה -
 על

 אבנים
 וקרקעות

- 

שפת  מיקום
הכנרת, 

 ליטורל

 ליטורל ליטורל ליטורל ליטורל ליטורל ליטורל

 

 

  :מקרא

 הרבה 3, לבלוב 2, עלים הנצת 1, עלים אין 0 -עלווה

 .יבשים עלים 4, עלים

 פריחה 2, פריחה התחלת 1, פריחה אין -פריחה

 .פריחה סיום 4, שופעת פריחה 3, מועטה

 בשלם פירות 2, בוסר פירות 1, פירות אין -פירות

 .פירות הפצת סיום 4, רבים בשלים פירות 3, מועטים
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 :התאמות לבית הגידול

תיאור ההתאמה, היתרון לאורגניזם,  שם האורגניזם 

 -התאמה ל

זוחל על פני הקרקע או מתחתיה בכיוון  מצויקנה 

 ם.הלחות והמי

חלולים לכניסת החמצן  –מבנה הקנה 

 לשורשים.

מורפולוגית. יכולים לחיות בתוך  -התאמה

המים. באדמה הבוצית אין חמצן באדמה 

 והתאמה זו עוזרת להכניס חמצן.

 השינוי בלחצים מכניס ומוציא חמצן בקנה.

סוג חילזון שחי במים מתוקים ולכן הכינרת  שחריר הנחלים

 .היא בית גידול מתאים

פיזיולוגי  -ק לאבנים וכך לא נסחף במיםנדב

וגם הצבע שלו נראה על האבנים. גם 

 מתחפר.

גורם זר, הובא לכינרת ומותאם לה בצורה  טיארה

 המיטבית והתחיל להשתלט עלייה.

-התאמה למתיקות המים )לתנאים הא

 ביוטיים( התאמה פיזיולוגית.

מפריש מלח מתאים לאזורים אחרים בעלי  עץ האשל

 מתיקות שונה שיוכל לחיות בהםרמת 

 אגמון ימי הוא צמח רב־שנתי של שולי מים אגמון ימי

האצות הצמודות לאבנים, ובעלי חיים 

מושבתים קבועי מקום כמו קבוצת 

 החיטביים וספוגיים

 אור וצל, הגלים

התאמה פיזיולוגית שהפרחים פורחים בקיץ  פלגית שיחנית

על מנת שלא תהיה תחרות עם צמחים 

 אחרים. 

יכול להתחפר באדמה על מנת להסתתר   מגדלון מגובשש

 מהחום והשמש , התנהגותי.
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 מתחפר בקיץ, התנהגותי. שחריר חלק

צבעו הוא שקוף  -פיזיולוגית ומורפולוגית שט צד

אותו. ובכך הוא מגן מטורף שלא רואה 

 המבנה שלו נותן לו זריזות, גב כנגד הטרף.

 

 

 

 :תופעות ביולוגיות

 הסבר/יתרון ביולוגי  התופעה

  

גבעולים חלולים אשר בזמן הרוחות עוזרים  צמיחת קנה מצוי באזור המים הרדודים

ליניקה גדולה יותר של )חלק הארי(, עוזר 

 לעלית החמצו בשורשים.

 מהתנודות במפלסי האגם.נוצרת כתוצאה  צמחיה מוצפת

מעיין הנובע בחוף בעל ריכוז גבוה של  ריח סירחון בחוף גופרה

 גופרית.

מעשה ידי  -" התערבות אוטרופוגנית" עצי אקליפטוס

 האדם / השפעתו.

פריחת אצות מסוג דיאנובקטריה, בדרך כלל  צופת ירוקה או חומה

 קורה באביב.

  

הצמחייה המוצפת משום ההירקבות של  ריח ריקבון-בקיץ

 שהמים עברו את ה שני שליש גובה.

 עקב נביעת המים המלוחים. מוליכות חשמלית גבוהה בחוף גופרה
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 :טבלת מדידת מי הכנרת

אתר 

 הדיגום

 PH )מג"ל(SO4 מליחות)מ"גל( (us/smמוליכות) (^cטמפרטורה)

מעין עין 

 גופרה

30 6.8 2268 +++ 5.6 

 8.5 - 533.2 1.8 23 כנרת

שפך 

 יןיהמע

25 6 1944 ++ 8 

מים 

 מזוקקים

18 0 0 - 7 

 

 

 

 

 :מדידת אויר וקרקע

טמפרטורת  אתר הדיגום

 ^(Cויר)והא

טמפרטורת 

 ^(Cהקרקע)

לחות יחסית 

 יר)%(ובאו

עוצמת 

 (Luxהאור)

מעל פני המים 

 במעין

20.2 20.7 80 4090 

 51800 66 21.8 21.3 מעל פני הכנרת

 1383 63 19.8 19.4 בצל החוף
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 תמונות של חוף גופרה:

 

  


