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 מבוא -פרק א 

 

דרך  החלטנו לבדוק האם יש   ו. אבוקד ו  , מנגו, כמו בננותאנשים רבים נוהגים לקנות פירות  לא בשלים 

מזרז את הבשלת  שלפיה ישנו חומר בתפוחי העץ אשר נתקלנו בטענה  הבשלת הפירות. לזרז את 

 טענה זאת בניסוי שערכנו בעבודת הביוחקר: החלטנו לבדוק  חומר גזי הנקרא "אתילן".  ,הבננות

 

מכיל זרעים ועוזר להפצתם ובכך הפרי מתרבה. מיד לאחר ההפריה    ה בזרעים,פרי בצמחים מכוסה

נוצרים פירות לא בשלים, שאינם ניתנים לאכילה. כאשר מתרחש תהליך הבשלת הפירות הפרי עובר  

שינוים שנותנים לו את המראה היפה והטעם הייחודי לו. את תהליך הפצת הפרי עושים בעלי החיים  

. הש עצם התפרקות תאי הדופן שמתרחש בתהליך ההבשלה  יותר  רכה    ונים. הפרי מקבל תחושה 

הטעם המתוק נוצר  בשל פירוק חומרי תשמורת, על ידי הגברת חד הסוכרים וירידה בכמות החומציות.  

בנוסף,   )הקליפה(.  הפרי  מעטפת  צבע  את  המשנים  פיגמנטים  ונוצרים  בפרי  רבים  שינויים  נגרמים 

 ( 5) מאפיינים את הפרי בריח הייחודי לו, במקום טעם הבוסר.  השינויים

 

לדוגמה  הפרי.  הבשלת  על  המשפיע  גורם  הם  הסביבה  גזים  -   תנאי  וריכוזי  גורמים  טמפרטורה   ,

 , כמו מין הצמח ואופי הנשימה בזמן ההבשלה. תורשתיים 

   האנזימטיים כלל התהליכים  על קצב    משמעותית   הטמפרטורה השוררת בסביבת הפרי משפיעה בצורה

ועוד, זהו חלק    פירוק חומרי תשמורתנשימה תאית,  כמו  ובנוסף תהליכים המתרחשים בזמן ההבשלה,  

משמעותי בבקרת הבשלת הפירות. הורמונים לוקחים חלק בשינוי הצבע, מידת הקשות שלו, הרכב  

 הפרי, וקצב הנשימה התאית. 

רעים גדל, משם עובר בתהליך הדיפוזיה לחללים הבין תאיים,  ככל שהפרי בשל יותר קצב ייצור האתילן בז

 ומשפיע על ייצור אתילן בתאים הסמוכים לו. 

 העלה בכמות האתילן בתאים מזרז את השינויים הפיזיולוגים האופייניים לפרי. 

ובאופן מיוחד בפירות בהם יש עלייה    ,אתילן מזרז את קצב הנשימה התאית. מזרז הבשלה במיני פירות 

העלייה בקצב הנשימה התאית   במהלך ההבשלה, ורק לאחריה ירידה. הנשימה התאית בפרי  בקצב 

אופייני מאוד אצל תפוחי העץ והבננות.    המבשיל. מהפרי  הגז אתילן  שחרור  בקצב  ניכרת  בעלייה מלווה 

י ממנו נפלט אתילן אנדוגני וגם בהבשלת פירות  אתילן  שנפלט לאוויר יכול  להשפיע על זירוז הבשלת הפר 

 אתילן אקסוגני . בהן יש  

נוצר גם בתהליכים לא ביולוגיים ובהם יש לו השפעה ביולוגית על הצמחים בסביבה. בתהליך  אתילן 

 הנשימה התאית בזמן ההבשלה נפלט פחמן דו חמצני אל האוויר . 

מר, עלייה בריכוז פחמן דו חמצני יעכב את קצב  פחמן דו חמצני הוא אנטגוניסט לפעילות האתילן. כלו

 ( 1,3) ההבשלה בכך שיפגע בפעילות האתילן 

שינוי יחס הגזים השונים , ושליטה בטמפרטורת ובלחות הסביבה , הוא אמצעי שמשמש חקלאים  

 עיכוב ההבשלה.   אולצורך זירוז הבשלה  

הורדת טמפרטורה, הוספת   או  לדוגמא, הוספת אתילן כדי לזרז הבשלת בננות שנקטפו בעודן בוסר 

 ( 4,6)  פחמן דו חמצני, וסילוק אתילן כדי לעכב הבשלת פירות שונים. 
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בתור ”הורמון הבשלת הפרי“. כל פרי מייצר כמות כלשהי של אתילן במהלך מחזור    שמוכראתילן הוא גז  

חייו. אולם בחלק מהפירות, רמות האתילן עולות בחדּות כאשר הפרי מתחיל להבשיל. אפשר לסווג  

הקבוצה הראשונה    :ההתבגרות   פירות לשתי קבוצות עיקריות, בהתבסס על תגובתם לאתילן במהלך 

ה בעלייה חדה ברמות האתילן. הפירות האלה יכולים  וְקֵטִריים, שבהם ההבשלה ְמֻלו נקראת פירות ְקלימ  

להגיב בהבשלה מואצת גם לאתילן שמגיע אליהם ממקור חיצוני. פירות אלה כולל פירות בשרניים כמו  

עגבניה, אבוקדו, תפוח, ֶמלון, אפרסק, קיווי ובננה. הקבוצה השנייה נקראת פירות לא קלימקטריים,  

ה ייצור האתילן אינו מתגבר במהלך ההבשלה. אולם, הפירות האלה עדיין יכולים להבשיל אם הם  וב

בדומה לפירות קלימקטריים. פירות אלה כוללים תותים, ענבים ופירות  ,  נחשפים למקור אתילן חיצוני

 ( 7) . הדר

 

שנתיים גדולים.  הפרי לא מכיל זרעים. צבע הקליפה הוא  - עשבים רבצמחים טרופיים  צמחי הבננה הם  

 .חומר התשמורת העיקרי בו הוא עמילן, המתפרק לסוכרים במהלך ההבשלהירוק או צהוב. 

, מולקולה גזית קטנה שצמחים  אתילן הגורם העיקרי שמניע את תהליך ההבשלה הוא ההורמון הצמחי

שיכול   אתילן  של  גדולות  כמויות  מייצרות  בננות  ההבשלה  בתקופת  להבשלתם.  בו  תלויים  מסוימים 

אחרים שנמצאים בקרבתן, כמו אבוקדו ועגבניות. על פירות אחרים,  להאיץ גם את הבשלתם של פירות  

 תותים, ענבים ופירות הדר, אין לבננה כל השפעה. : כמו

האתילן שמייצרת הבננה נקלט בקולטנים מיוחדים בתוך תאי הפרי ומדרבן אותם לעבור מייצור עמילן  

החלבון פקטינאז שאחראי על פירוק    לפירוקו על ידי החלבון עמילאז. בנוסף, האתילן מעודד את פעילות

מולקולות בשם פקטין בדופנות תאי הפרי, וכך מרכך את הפרי והקליפה. במקביל עולה בפרי כמות  

בקליפה ומעלים את צבעה הירוק. בעקבות זאת   לורופילמפרק את מולקולות הכהחלבון כלורופילאז, ש

נחשפים צבענים )פיגמנטים( אחרים על הקליפה, שצבעם הצהוב נבלע אז מאחורי הכלורופיל הירוק.  

בשלב הזה האתילן הופך מידיד לאויב, שכן הבננה    כך נוצרת בהדרגה בננה צהובה רכה ובשלה למאכל. 

ותהליך ההבשלה מאיץ. היחלשות קליפת הבננה מותירה אותה חשופה  ממשיכה לייצר אותו בהתמדה  

 ( 2) לאוויר והחמצן שבו מעביר את הפרי לשלב החום והשחור בחייו. 

 

בעבודת החקר בדקנו השפעה של תפוחי עץ על הבשלת בננות. הנחנו כי תפוחי העץ פולטים אתילן.  

זה. תפוחי העץ הנושמים משפיעים על    הנחה זו מבוססת על הנכתב בספרות, והיא לא נבדקה בניסוי 

חמצני  הדו  הפחמן  ריכוז  בהעלאת  גם  החמצן.בו,  סביבתם  ריכוז  אלו,  וכאמור,    הורדת  גורמים  גם 

 משפיעים על ההבשלה. 

 

בננות לבין מספר תפוחי  ה קצב הבשלתן שלקשר בין   קייםהאם  בעבודת הביוחקר שלנו, אנו בודקות 

 ואם כן, מהו הקשר?  , בסביבתןאשר העץ )מקור לאתילן(  

ככל שכמות התפוחים    ההבשלה, עד גבול מסוים.  רמתבין מספר תפוחי העץ לבין    קשר ימצא      השערה:

 תגדל כך גם קצב הבשלת הבננות יהיה מהיר יותר. 

 הבשלה. המזרז . אתילן הוא גז מספר תפוחי העץ קובע את כמות האתילן הנפלט ביסוס ביולוגי:

 

 

https://link-springer-com.ezproxy.weizmann.ac.il/chapter/10.1007/978-94-011-5546-5_19
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942200869083
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 מערך החקר, כולל שיטות וחומרים  -פרק ב

 

בעבודת החקר שלנו בדקנו כיצד ישפיעו כמות התפוחים בכלי )תפוחים כמקור לגז האתילן( על קצב  

 הבשלת הבננות. 

 תפוחים.   24בננות לכל טיפול( ו  4)בננות   16לצורך כך קנינו 

 

   מערך הניסוי: 

 1/12/2019 :הניסויתאריך עמדת  -

ים,  מספרימדבקות,  ,טוש  , מגשים  16 , נצמד ן ניילו , תפוחים 24 , בננות 16 חומרים לעמדת הניסוי:   -

 סכין ,  רפקטומטר 

 

 " סטרקינגבננות אורגניות, ותפוחים מזן "  האורגניזמים שנבדקו: -

שנתיים גדולים.  הפרי לא מכיל זרעים. צבע הקליפה הוא  - עשבים רבצמחים טרופיים  צמחי הבננה הם  

 חומר התשמורת העיקרי בו הוא עמילן, המתפרק לסוכרים במהלך ההבשלה.ירוק או צהוב. 

 . אתילן עיקרי שמניע את תהליך ההבשלה הוא ההורמון הצמחי הגורם ה

                             

 

 

 

 

https://link-springer-com.ezproxy.weizmann.ac.il/chapter/10.1007/978-94-011-5546-5_19
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 אופן ביצוע הניסוי :       -

 . בננות / חזרות  4 כל טיפולולבקרה  +  טיפולים  3תפוחים. ביצענו  24 -בננות, ו   16לקחנו 

 מגשים:  16 -השתמשנו ב 

 )טיפולי הבקרות( ארבעה מגשים אשר בכל אחד רק בננה 

 . ותפוח  ארבעה מגשים אשר בכל אחד בננה אחת

 ארבעה מגשים אשר בכל אחד בננה ושני פתוחים 

 ארבעה מגשים אשר בכל אחד בננה ושלושה תפוחים. 

ע(  כיסינו כל מגש הרמטית בניילון נצמד על מנת שגז האתילן )המשתנה הבלתי תלוי/ הגורם המשפי

לשם מניעת  שלא יכנסו גורמים אחרים כמו גזים שונים  כדי  המופרש מהתפוחים לא יצא מהמגשים, ו

   השפעות על תהליך הניסוי וההבשלה מגורמים חיצוניים שונים.

 , בדקנו  לאחר ארבעת הימיםהבננות והתפוחים נקנו בחנות אורגנית, ולא עברו ריסוס באתילן לפני.  

 ות ואת כמו הסוכר באמצעות הרפרקטומטר. את צבע הבננות, מידת הרכ

 

בכל טיפול, ישנה כמות שונה של תפוחים.    -  מספר התפוחים שבקופסא  המשתנה הבלתי תלוי: -

 מכיוון שמקור האתילן בתפוחים, כשיש יותר תפוחים, נפלטת כמות גדולה יותר של אתילן. 

 מידת ההבשלה של הבננות. המשתנה התלוי:  -

קיימת חשיבות רבה לגורמים קבועים משום שאלה משפיעים על תוצאות הניסוי.   קבועים:גורמים  -

גודל קופסאות זהה, קופסאות אטומה בניילון נצמד, אותו המיקום, כמות אור זהה,    -הגורמים 

 טמפרטורה זהה, זן זהה של תפוחים, זן זהה של בננות. 

 תפוח. קבוצת בקרה, ללא  טיפולים +  3מספר טיפולים:  -

 : למגש ( של תפוחי עץ 0-3הכנסת מספר שונה ) אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי )טיפולים(: -

 בלבד  בננה אשר בתוכה בתוך קופסא  -בקרה  (1

 בננה ותפוח אחד  -  ( בתוך קופסא 2

 בננה ושני תפוחים   -  (בתוך קופסא3

 בננה ושלושה תפוחים.  -  ( בתוך קופסא 4

בדיקת השפעת הגורמים על הבננה, ועל מנת לבדוק שאין גורמים נוספים אשר  בקרות חיוניות לשם  בקרות:    -

רק בננה בתוך קופסא )בלי    -1משפיעים על הבננה מלבד גז האתילן. בניסוי שערכנו, הבקרות הן טיפול מספר 

 זוהי 'בקרה חיצונית'.  –. בלי מקור לאתילן( - אף תפוח

 ה בין הטיפולים השונים. השווא בנוסף, ישנה גם בקרה פנימית/ השוואתית:

 לכל טיפול.  )בננות(   חזרות 4 מספר החזרות: -
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 אופן מדידת המשתנה התלוי )מדדים(, יחידות המדידה וזמני המדידה:   -

 . שחור - צהוב -3צהוב,  -2, ירוק  - 1 : 1-3בנינו סקלה של  –  צבע הבננה( 1

 מאוד רך  – 3רכות בינונית,   – 2קשה,   – 1 :1-3בנינו סקלה של  – רכות מידת ה ( 2

,  )באחוזים(   בעזרת מכשיר רפקטומטר הבודק את רמת הסוכר נבדוק כמה סוכר יש בבננות   -  סוכררמת ה(  3
 ובאמצעות מקלון בוחן לגלוקוז.  

 

 

 חישוב ממוצע וסטיית תקן*( כולל עיבוד לתוצאות )  אותן סיכמנו בטבלאות שיצרנו באקסל. תוצאות: -

 בגרפים והצגתן   

   

 

 

 לאחר העמדת הניסוי. ארבעה ימים   בדקנו כל האת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רפרקטומטר: 
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בדיקת רמת הסוכר המצוי בבננות 

 באמצעות הרפרקטומטר: 

אטימת הקופסאות באמצעות ניילון נצמד, לשם  

  מניעת יצאת גז האתילן, ולשם אי כניסת גזים

 : הניסוי וגורמים אחרים העלולים להשפיע על 

 שלושת הטיפולים + הבקרות במגשים זהים ואטומים 
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 בקרה: 

 : 2טיפול 

 : 1טיפול 

 : 3טיפול 
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 תוצאות:  - גפרק 

 גודל הגופן או לעשות 'גלישת טקסט'( נחתכו הכותרות )אז להקטין במקור את  1רק שימו לב שבטבלה  יפה מאוד! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעת כמות התפוחים על רכות הבננות

%ס.תס.ת )std(ממוצע )Avg(מספר טיפול/ חזרה

2.50.623.1בקרה

3.00.00.0תפוח

2.00.00.0תפוחים 2

2.50.623.1תפוחים 3

* נקבעה סקלה של 1-3 )1- קשה, 3 - רך(

טבלה 1: ממוצע של מידת רכות הבננה:

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

בקרה תפוח תפוחים   תפוחים  

ת 
נו
בנ
ה
ת 
כו
ר
ת 

ד
מי
ע 
וצ
מ
מ

 

תפוחים למגש  מס

  ממוצע מידת רכות הבננות כתלות במס       
 ריכוז אתילן תפוחים למגש 

ה במגש עם תפוח מתוך הגרף ניתן לראות כי הרכות הגבוהה ביותר נמצא
 תפוחים  אחד והנמוכה ביותר במגש עם 
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השפעת כמות התפוחים על צבע הבנות

ס.ת%ס.ת )std(ממוצע )Avg(מספר טיפול/ חזרה

3.00.00.0בקרה

2.50.00.0תפוח

3.00.00.0תפוחים 2

2.00.00.0תפוחים 3

* נקבעה סקלה של 1-3 )1- ירוק, 2- צהוב, 3 - שחור(

טבלה 2: ממוצע של מידת צבע הבננה:

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

בקרה תפוח תפוחים   תפוחים  

ת 
נו
בנ
ה
ע 
ב
 צ
ת
ד
מי
ע 
וצ
מ
מ

 

תפוחים למגש  מס

  ממוצע מידת צבע הבננות כתלות במס       
 ריכוז אתילן תפוחים למגש 

  ובטיפול עם  ללא תפוחים מתוך הגרף ניתן לראות כי בטיפול הבקרה 

  שחור הבננות נטו יותר לצבע צהוב התפוחים
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השפעת כמות התפוחים על רמת הסוכר בבננה 

ס.ת%ס.ת )std(ממוצע )Avg(מספר חזרה

8.21.821.7בקרה

6.61.522.7תפוח

6.31.118.3תפוחים 2

5.11.222.6תפוחים 3

טבלה 3: ממוצע של רמת הסוכר בבננה )%(

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

בקרה תפוח תפוחים   תפוחים  

ת 
נו
בנ
ב
ר 
וכ
ס
ה
ת 

מ
ר
ע 
וצ
מ
מ

  
 

תפוחים למגש  מס

  ממוצע רמת הסוכר בבננות כתלות במס       
 ריכוז אתילן תפוחים למגש 

ממוצע רמת הסוכר   מתוך הגרף ניתן לראות כי ככל שהיו יותר תפוחים
 ירדה
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 דיון ומסקנות -פרק ד

הבננות   הבשלת  קצב  בין  הקשר  מהו  היא:  שלנו  החקר  בסביבתם שאלת  התפוחים  למס' 

   ?(לאתילן)התפוחים הם מקור 

ההשערה שלנו היתה שככל שימצא מספר רב יותר של תפוחים, תופרש כמות גדולה יותר של  

 גז האתילן אשר תביא להבשלת בננות מהירה יותר. 

, ניתן  1וגרף מספר  1על פי טבלה מספר  שערתנו. לא תואמות להתוצאות הניסוי אותו ערכנו, 

לראות כי הרכות הגבוהה ביותר נמצאה במגש עם תפוח אחד, והנמוכה ביותר במגש עם שני 

עפ"י השערתנו היינו מצפים שמידת הרכות הגבוהה תפוחים. רכות הבננה מעידה על בשלותה,  

ף, אמנם מידת הרכות  תפוחים לא כך התקבל בתוצאות. בנוס  3או    2ביותר תהיה בטיפולים של  

 תפוחים אך זהה לזה שנמצא בבקרה )ללא תפוחים(.  2 -תפוחים גבוה מזה ב 3בטיפול של 

בטיפול הבקרה ובטיפול עם    , ניתן לראות כי2וגרף מספר    2נוסף על כך, על פי טבלה מספר  

 שחור, אולם בטיפול שבו שלושה תפוחים, צבע הבננות  -שני תפוחים צבע הבננות נטו לצהוב

הצבע הירוק מסמל כי הבננה בוסרית, אך    -  צהוב. צבע הבננה מעיד על בשלותה  -נטה לירוק

לא ממצאים אלו של צבע הבננות    גם שחר מעידים על בשלותה של הבננה. לכן,  -הצבעים צהוב

 . מאשרים את השערתנו

  , ניתן לראות כי מדד הסוכר פוחת ככל שבטיפול מצויים 3וטבלה מספר    3גרף מספר    מתוך

יותר תפוחים. בבקרה רמת הסוכר בבננה היא הגבוהה ביותר, ואולם בטיפול בו מצויים שלושה 

ככל    - תפוחים, רמת הסוכר היא הנמוכה ביותר. רמת הסוכר מעידה על בשלותה של הבננה

 שהיא גבוהה יותר, הבננה יותר בשלה. 

הניסוי,   תוצאות  פי  מופרש  על  מהם  התפוחים  לכמות  כי  חד הסקנו  השפעה  אין  האתילן, 

ניתן לראות ירידה ברמת   3ובגרף מספר    3משמעית על קצת הבשלת הבננות. בטבלה מספר  

לא התקבלה תוצאה מגמתית וברורה   1ובטבלה מספר    1הסוכר באופן מגמתי, אך בגרף מספר  

 בקשר לצבען של הבננות.  2גרף מספר וב 2של מידת רכות הבננות, וכך גם בטבלה מספר 

נו התבססה על המבוא שהצגנו. לפיו, גז האתילן מופרש מתפוחים, ומעודד הבשלה השערת

בכך שגז האתילן בא במגע עם רקמות הצמח השונות. על של פירות אחרים )וביניהם בננה(  

פי מידע זה הסקנו כי ככל שתהיה כמות גדולה יותר של תפוחים, תופרש כמות רבה יותר של 

הירה יותר של בננות. כלומר, ההנחה שלנו היתה כי הבננה  גז אתילן, מה שיביא להבשלה מ

בו מצויים שלושה תפוחים, תבשיל בקצר מהיר יותר מאשר בבקרה בין אין    ,בטיפול השלישי

יותר תפוחים יביאו  התבססנו על העובדה ש  בו תפוח אחד.  1תפוחים כלל, ומאשר בטיפול  

של הבננה. בדקנו זאת על ידי מדדים    יביא להאצה גדולה יותרשריכוז גבוה יותר של אתילן  ל

 שונים כגון רכות הבננה, צבע הבננה, ומידת הסוכר בבננה. 

אנו מעלות מספר השערות הקשורות לכך שתוצאות הניסוי אותו ערכנו סותרות את ההשערה  

ההתחלתית שלנו. למשל, אנו משערות כי מפני שהמדדים של צבע ורכות הבננה הינם מדדים  

צבע ורכות  ייתכן שהמדידות של ההמדדים של רמת הסוכר שהינם כמותיים,    איכותיים לעומת
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מדויקות.    הבננה היו  תוצאות      לעומתלא  מעניקים  אינם  איכותיים  מדדים  כמותיים,  מדדים 

 מובהקות ומדויקות משום שהן מתבססות על חוש הראיה וחוש המישוש, ואלה אינדיבידואלים. 

 1-3תר בננות( או פריסה על סקלה רחבה יותר )לא רק  ייתכן שכמות חזרות גדולה יותר )יו

 , למשל(, היו אולי מדייקים קצת יותר את התוצאות. 1-5אלא 

פחמן דו חמצני הוא  השערה נוספת לכך שהתוצאות לא איששו את השערתנו, היא העובדה ש

. כלומר,  ראה בפרק המבוא( –)מה שלמדנו מתוך המקורות  אנטגוניסט לפעילות האתילן

. יעכב את קצב ההבשלה בכך שיפגע בפעילות האתילן )פד"ח( עלייה בריכוז פחמן דו חמצני

לא מאיצה את , שלא רק משחררים אתילן אלא גם פד"ח, תפוחיםומכך שכמות רבה יותר של 

 הבשלת הבננות )או כל פרי אחר(, ואף מאטה את הבשלתן.

בשלה מואצת בבקרה יכול להיות כי מדובר באתילן אנדוגני  ההסבר למדדים המעידים על ה

)המופרש בתוך הבננה עצמה(, ומאחר ויש פחות תפוחים, ישנה פחות נשימה תאית ופחות  

 שחרור פד"ח שמעכב פעילות אתילן.

בנוסף להמלצותינו הקודמות )יותר חזרות וסקלה רחבה יותר של מדידת המדדים האיכותיים(,  

נמליץ לניסוי דומה שיעשה    במהלך ביצוע העבודה, ת המקורות השונים לאחר שגם קראנו א

(. מתוך תשובתו של דר' יורם ארבל למדנו כי 8בהמשך, להשתמש בפקאנים במקום בתפוחים )

פקאנים מיצרים אתילן והשימוש בפקאנים יכול להביא לניסוי 'נקי יותר' )בניסוי שלנו גם  

אולי להתגבר על שחרור הפד"ח שמבטל את פעילות  התפוחים הבשילו במהלך הניסוי, וגם 

האתילן. אפשרות נוספת היא להשתמש בבננות עצמן כמשחרר האתילן ולבדוק כיצד ישפיעו אל  

 (.9האצת הבשלת אבוקדו, כיוון שמסתבר שהבננות פולטות הכי הרבה אתילן )

לת  כמחקר המשך, לבדוק את השפעתם של פירות שונים על קצב הבשאפשרות נוספת 

הבננות על מנת לראות מהו הפרי אשר ישמש כמקור הטוב ביותר להבשלה המהירה ביותר  

להכניס בננה   - של הבננות. ניתן לערוך את מחקר ההמשך כפי שאנו ערכו את המחקר שלנו

נייר, אך במקום לבדוק השפעת פרי מסוים,   שקיתלתוך קופסא אטומה או לחילופים לתוך 

 נים.לבדוק השפעה של פירות שו

בה יותר למדידת צבע  אנו ממליצות להשתמש בסקלה רחים הבשלת בננות, אם בודקבנוסף, 

 (6)הבננה. דוגמה: 
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 : ביבליוגרפיה

 

  (, מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקוני  2016( אהרוני נ )1

https://www.agri.gov.il/he/pages/1020.aspx 

 

 https://bit.ly/3aPOPTJ( "למה בננות משנות את צבען" . מכון דוידסון. 2018אוהד ז ) (2

 

 ( סלט פירות עם קמצוץ של אתילן   2015( יובל ע )3

post_22.html-http://eahy2015.blogspot.com/2015/02/blog 

 

 (. "נקטף כפרי בשל". מדע בצלחת. בלוג של דר' זיו נעמי. 2013( נעמי ז ) 4

https://scienceinmyplate.com/ 

 

( שימור תוצרת חקלאית וטרייה לאחר קטיף, המחלקה להוראת  2002פליק א )  (5

 אמרים בנושא מזון תזונה ובריאות. המדעים מכון ויצמן מ 

pre-https://stwww1.weizmann.ac.il/nutrition/article3 / 

 

 (. "עובדות על בננות". 2015( קרמין מ) 6

-f.com/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-https://www.elite

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/banana/ 

 

7 )Gregory Tucker, Kamaljit Moirangthem  (2019  ,)“frontiers for young minds”  

   he-https://kids.frontiersin.org/he/article/10.3389/frym.2018.00016 -"כיצד פירות מבשילים"  

 

8  )https://www.haaretz.co.il/food/1.1273360   -    אבוקדו הבשלת  לזרז  אפשר  "האם 
 3.12.2017בעזרת תפוח", מאמר מתוך עיתון "הארץ".  

 

9  )old.bashaar.org.il/Question.asp?Question_id=9705//http: –   'בשער ברשת', תשובתו של דר'
 יורם אייל בנוגע לשימוש באגוזי פקאן על הבשלת אבוקדו. 

 

 

https://www.agri.gov.il/he/pages/1020.aspx
https://bit.ly/3aPOPTJ
http://eahy2015.blogspot.com/2015/02/blog-post_22.html
https://scienceinmyplate.com/
https://scienceinmyplate.com/
https://scienceinmyplate.com/
https://stwww1.weizmann.ac.il/nutrition/article3-pre/
https://stwww1.weizmann.ac.il/nutrition/article3-pre/
https://stwww1.weizmann.ac.il/nutrition/article3-pre/
https://www.elite-f.com/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/banana/
https://www.elite-f.com/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/banana/
https://www.elite-f.com/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/banana/
https://www.elite-f.com/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/banana/
https://kids.frontiersin.org/he/article/10.3389/frym.2018.00016-he
https://www.haaretz.co.il/food/1.1273360
http://old.bashaar.org.il/Question.asp?Question_id=9705
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 התוצאות הגולמיות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רפרקטומטר  -אחוז סוכר רכות  (1-3צבע )

3 3 11%                  8%                   9% 

3 3 8%                   9%                    4% 

3 2 6%                 10%                   9% 

3 2 8%                   7%                    9% 

 רפרקטומטר  -אחוז סוכר רכות  (1-3צבע )

2.5 3 6%                 4%                  9% 

2.5 3 6%                   5%                    6% 

2.5 3 7%                 7%                  8% 

2.5 3 6%                   5%                    7% 

 רפרקטומטר  -אחוז סוכר רכות  (1-3צבע )

3 2 5%                 5%                  5% 

3 2 6%                   8%                    5% 

2 2 7%                 5.5%                  7% 

3 2 6%                   8%                    7.5% 

 רפרקטומטר  -אחוז סוכר רכות  (1-3צבע )

2 2 6%                 3%                  3% 

2 2 6.5%                7%                    5% 

2 3 4%                 5%                  4% 

2 3 6%                   6%                    4% 

 : 1טיפול 

 : 2טיפול 

 : 3טיפול 

 : 4טיפול 
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 דף התצפית המקורי: 
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 שיר קונינסקי - חלק אישי

 בתפוחים?  המצוי לאתילן הבננות הבשלת קצב בין הקשרשאלת החקר: מהו  -( א1

ככל שכמות   ההבשלה, עד גבול מסוים.  רמת בין מספר תפוחי העץ לבין    קשרימצא  השערה:     -ב

 התפוחים תגדל כך גם קצב הבשלת הבננות יהיה מהיר יותר. 

 הבשלה.המזרז  . אתילן הוא גז  מספר תפוחי העץ קובע את כמות האתילן הנפלט  ביסוס ביולוגי:

ת השערתנו. ע"פ הטבלאות והגרפים ניתן לראות  תוצאות הניסוי אשר ערכנו אינן מאששות א  -ג

רכות הבננה   -כי הבשלת הבננות אינה תלויה בהכרח במשפר התפוחים השוררים בסביבתה

הגבוהה ביותר נמצאה במגש בו תפוח אחד בלבד, צבע הבננות המעיד על הבשלה היה מצוי 

ם )המדד הגבוהה בטיפול הבקרה, ומדד הסוכר גבוה יותר ככה שמצויים פחות פחות תפוחי

בה   הסוכר  ורמת  צבעה,  הבננה,  רכות  כי  לראות  ניתן  מכאן  בטיפול הבקרה(.  נמצא  ביותר 

)הגורמים המעידים על הבשלתה(, אינם בהכרח תלויים במספר התפוחים, ואף כנראה תלויים 

 בגורמים אחרים. 

 

 המשתנה התלוי בניסוי הוא מידת ההבשלה של הבננות  -( א2

לאחר שכיסינו כל מגש שהשתמשנו בו לצורך  מעקב אחר השתנה התלוי ואופן מדידתו:  -ב

הניסוי בצורה הרמטית, חיכינו ארבעה ימים, ולאחריהם בדקנו את צבע הבננות בצורה  

איכותית )ע"פ מראה עין(, את מידת הרכות שלהן )בצורה איכותית ע"י מישושן(, ואת כמנות 

 יקת ע"י רפרקטומטר. הסוכר בהן )צורה כמותית ומדו

 

מספר התפוחים שבקופסא. שינינו אותו בכך שבכל טיפול, ישנה תלוי:  ( המשתנה הבלתי3

כמות שונה של תפוחים. מכיוון שמקור האתילן בתפוחים, כשיש יותר תפוחים, נפלטת כמות 

 גדולה יותר של אתילן )וזאת ע"פ השערתנו ההתחלתית(.

  עה מגשים אטומים על ידי ניילון נצמד, בהם בננה בלבד.הבקרות בניסוי הן ארב -( הבקרות4

על מנת חיוניות הן חיוניות לשם בדיקת השפעת הגורמים על הבננה, ו -לבקרות חשיבות רבה

לבדוק שאין גורמים נוספים אשר משפיעים על הבננה מלבד גז האתילן. בניסוי שערכנו,  

זוהי   –בלי מקור לאתילן(.  -אף תפוחרק בננה בתוך קופסא )בלי  -1הבקרות הן טיפול מספר  

 'בקרה חיצונית'. 

חזרות   4השוואה בין הטיפולים השונים. )ערכנו  בנוסף, ישנה גם בקרה פנימית/ השוואתית:

 לכל טיפול(

בניילון נצמד, אותו המיקום, כמות   מגשים אטומיםזהה, מגשים גודל   -הגורמים הקבועים (5

 אור זהה, טמפרטורה זהה, זן זהה של תפוחים, זן זהה של בננות. 
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הטמפרטורה השוררת בסביבת הפרי משפיעה    -על תוצאות הניסוי  טמפרטורה זהההשפעת  

קצב    משמעותית  בצורה התהליכים  על  הפירות  האנזימטייםכלל  תהליכים ובנו   של  סף 

ועוד, זהו חלק משמעותי    פירוק חומרי תשמורתנשימה תאית,  כמו    ההבשלה.המתרחשים בזמן  

 בבקרת הבשלת הפירות. 

אתילן מזרז את קצב הנשימה התאית. מזרז הבשלה במיני פירות, ובאופן מיוחד בפירות  

הנשימה התאית בפרי במהלך ההבשלה, ורק לאחריה ירידה.  העלייה  בהם יש עלייה בקצב 

אתילן   המבשיל. מהפרי  הגז אתילן שחרור ניכרת בקצב בעלייה מלווהבקצב הנשימה התאית 

שנפלט לאוויר יכול  להשפיע על זירוז הבשלת הפרי ממנו נפלט אתילן אנדוגני וגם בהבשלת  

 פירות בהן יש אתילן אקסוגני . 

קיים צורך לבצע מספר חזרות לכל טיפול על   -חזרות לכל טיפול. חשיבות החזרות 4( ערכנו 6

מנת שנוכל להוכיח כי התוצאות של הניסוי אינן מקריות. ככל שתהיה כמות גדולה יותר של 

וזאת עקב כך שתהיה דיוק רק יותר של התוצאות, כך יהיה , יותר בננות( -חזרות )בניסוי שלנו

מכאן, של ניסוי מצריך חזרות על מנת סקלה רחבה יותר של מדידת המדדים האיכותיים. 

 במידה המיטבית ביותר.  לדייק את התוצאות

את המידה בה הנתונים מפוזרים סביב הממוצע  פיזור המבטא סטיית תקן היא מדד  ( 7

סטיית התקן של כלומר,  תקן קטנה(.נסים סביב הממוצע )סטיית )סטיית תקן גדולה( או מכו

ממנו. חשוב לצרף  קרובה לממוצע שלה או רחוקה  ההתפלגות מתארות עד כמה האוכלוסייה

הניסוי על מנת לבדוק את ההבדלים במדד שנבדק )רכות, יית התקן לנתוני תוצאות סטאת 

 רמת סוכר, וצבע(, בכל אחד מהטיפולים שערכנו בניסוי. 

מהם השפעותיהם של פירות שונים על   -שאלת ההמשך שהצעתי בפרק הדיון והמסקנות (8

המענה לשאלה זאת יכול לקדם את קצת הבשלת הבננות בכך שיהיה קצב הבשלת הבננות? 

ניתן להבין מהו הפרי אשר ישמש כמקור הטוב ביותר להבשלה המהירה ביותר של הבננות.  

בכך יהיה ניתן להאיץ גידולים חקלאיים של בננות, וזהו יתרון גדול עבור החקלאיים ועבור  

 צורכי פרי הבננה.

 

  -יחסי גומלין( 9

מערכות ביצורי חיים מקיימים יחסי גומלין אחד עם השני, והמערכות עצמן מקיימות   מרכיבי

יחסי גומלין עם מערכות אחרות בסביבתן. המערכות ביצורים החיים הן מורכבות בתא, ביצור  

שלם, או במערכת אקולוגית. יחסי הגולמין באים לידי ביטוי בהפרשת / קליטת חומרים  

ת גירויים ותגובה אליהם. קליטת הגירויים והתגובה אליהן, מלווה  ואנרגיה אל סביבתן ובקליט

 בסיוע מנגנוני בקרה, ויסות ותיאם. 
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יחסי גומלין מתקשרים לעבודת החקר אותה ערכנו, ואת זאת ניתן לראות בין פירות שאינם 

מצב בו גורם   -זהים, והשפעת האחד על השני. יחסי גומלין מסוג זה נקראים "קומנסליזם" 

תועלת מהגורם השני, והגורם השני אינו מפיק תועלת אך בד בבד אינו ניזוק מן  מפיק 

 היחסים עם הפרי השני.

יחסי גומלין באמצעות אתילן. האתילן שאחד מפריש בעקבות תהליך ההבשלה שלו  -לדוגמה

משפיע לטובה גם על תהליך ההבשלה של האחר, ובעקבות תהליך ההבשלה של האחרון  

 ילן שעוזר לתהליך ההבשלה של זה שבסביבתו והלאה. מופרש גם ממנו את

ניתן לראות זאת בעבודת החקר שלנו בה בדקנו את השפעת האתילן המצוי בתפוחים על  

קצב הבשלת הבננות, נבדקו יחסי הגומלין בין התפוח לבין הבננה באמצעות גז האתילן. 

בשלת התפוח, יופרש שיערנו שבעקבות ה -השערת הניסוי שלנו התבססה על יחסי הגומלין

ממנו אתילן אשר ישפיע לטובה גם על הבשלת הבננות. כמובן שאפשר להמשיך את הניסוי 

 לבדוק האם גז האתילן המופרש כתוצאה מהבשלת יכול לזרז הבשלת פרי אחר, וכן הלאה.

בעת קליטתו בקולטנים מיוחדים בתוך תאי הפרי, הוא מדברן את התאים  -תרומת האתילן

ור עמילן לפירוקו על ידי החלבון עמילאז. נוסף על כך, האתילן מרכך את הפרי  לעבור מייצ

והקליפה ומזרז את קצה ההבשלה וזאת משום שהוא מזרז את פעילות החלבון "פקטינאז" 

 "פקטין" בדופנות של תאי הפרי.  הנקראות אשר אחראי על פירוק מולקולות

 

 - והומיאוסטזיס  ויסות( 10

ות לשמור על סביבה פנימית יציבה וזאת משום שהוא קולט גירויים  האפשרניתנת לצמח 

בדומה לבעלי חיים, התהליכים הקשורים בבקרת צמיחה אצל צמחים,  ואליהם מגיב. 

 מבוקרים על ידי הורמונים הלוקחים חלק במערכות הומאוסטיות של צמחים.

  מקוםעל  גם  להשפיע יכולים צמחיים  הורמוניםבשונה מהשפעת ההורמונים בגוף אדם, 

  ולכן הצמח    של בצמיחה ניכרת ההורמונים של השפעתם .אחרים  איבריםעל  וגם  היווצרותם

 ." צמיחה מווסתי"  בשם גם לכנותם נהוג

הוא ההורמון בו עסקנו בעבודת החקר שלנו, אשר מהווה חלק מרכזי בתהליך  -גז האתילן

הפירות: כאשר האתילן בא במגע עם רקמות שונות בצמח, הוא מעודד את הבשלת   הבשלת

הפירות )פתיחת פרחים, נביטת זרעים, התפתחות ונשירת עלים, הגברת עמידות הרקמה 

 בפני פגיעה מסוימת( 

ודת החקר, דנו בפירות כחלק מעב -דוגמת השפעת גז האתילן על הבשלת פירות

בעקבות חשיפה לאתילן, פירות אלה   אגסים, עגבניות...(הקלימקטרים )אבוקדו, בננות, 
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מבשילים לאחר הקטיף. ככל שפרי מסוג זה מתקדם לקראת היותו אכיל, קצת הנשימה בו 

 גדל והאתילן עולה באופן חד.

בעבודת החקר שלנו בדקנו את השפעת האתילן )מהתפוחים( על הבשלת הבננה. לכך 

החלבון האתילן אשר נקלט בקולטני הפרי, מביא להעלאת כמות מתקשרת העובדה ש

"כלורופילאז", שמפרק את מולקולות הכלורופיל המצויות בקליפה, ומעלים את צבעה הירוק.  

 עקב כך, נחשפים פיגמנטים אחרים על הקליפה, ובכך נוצרת בהדרגה בננה צהובה ובשלה. 

ק את השפעת גז האתילן המופרש במידה ורוצים להמשיך את עבודת החקר שלנו ולבדו)

מהבננה כתוצאה מהבשלתה, אזכיר כי לבננות אין כל השפעה על הבשלת פירות שאינם 

 פירות הדר, וכו'(. קלימטקטרים כגון תותים, ענבים,
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 יולי סלע  - חלק אישי
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 דו"ח סיור 


