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 מבוא

 ?התפתחות ייחורי הלבנדר  : מהי השפעת ריכוזי אוקסין שונים על 1שאלת חקר 

 

התפתחות צמיחתו ואמירי ובסיסי( על -: מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור )אמירי, תת 2שאלת חקר 

 שורשיו? 

 

התעניינו בביצוע עבודת חקר בנושא רבייה אל מינית/ רבייה וגטטיבית, ומתוך מה שלמדנו, לקראת 

תכנון עבודת החקר, ראינו כי הכי פשוט להשתמש בייחורים ובהורמון ההשרשה אוקסין )על כך נפרט  

אל־)גית רבייה אל־זווי( ומינית) בצמחים רבים מתקיימות שתי צורות רבייה: רבייה זוויגיתבהמשך(. 

  רבייה זוויגית בצמחים דומה עקרונית לרבייה זוויגית באורגניזמים אחרים: תאי רבייה (.מינית

מתפתח  והואעובר )הזרע( נפגשים ומתלכדים, מהזיגוטה הדיפלואידית מתפתח  (גמטות)הפלואידיים 

  לצמח חדש.

הצמח. בשלב זה מתפתחים בצמח במחזור חיי    מתקיים רק בשלב מסויםההרבייה הזוויגית היא אירוע  

הזוויגית ובהם חלה הפריה. בעקבות ההפריה מתפתחים פירות   פרחים שבהם נמצאים איברי הרבייה

 של הדור החדש.  תחילתו –ובתוכם הזרעים 

וגטטיבי פירושו: גידול,  ), רבייה אל־זוויגית בצמחים נקראת גם רבייה וגטטיבית  הזוויגיתרבייה  הלעומת  

הליך ביולוגי שבו יצור יוצר העתק של עצמו הדומה לו מבחינה גנטית )למעט מוטציות(, זהו ת(, צמיחה

שאינם מעורבים  )איברים שונים של הצמח מבלי שיהיה מעורב בתהליך חומר תורשתי מיצור אחר. 

איברים  כל אחד מ  צמח חדש.  גידול  משמשים מקור ל  -ושורשים    גבעולים, ענפים, עלים   -  (ברבייה זוויגית

 .(רבייה וגטטיבית יכולה להתקיים ללא תלות בגיל הצמח ובעונת השנה)  ה יכול להתפתח לצמח שלםאל
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 רבייה זוויגית
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 :זוויגיתל רבייה אביתרונות עיקריים 

 .או מאביקים שיעבירו את גרגרי האבקה מצמח לצמח םאין צורך בשותפים לתהליך פרטים אחרי •

 .של הצאצאים זהה לזה של ההורה יהמידע התורשתי הגנט •

 גם ום מותאם לתנאים שבסביבתאהיתרון של הזהות של המידע התורשתי הוא בכך שאם צמח ה

 .מותאמים לתנאים אלה ויש להם סיכוי טוב לשרוד בסביבה זו לוהצאצאים הזהים 

 של אותו אורגניזם.  כאשר חל שינוי בתנאי הסביבה  חסרוןעשוי להיות    )של הזהות התורשתית(  יתרון זה

 ישנם מספר דרכים לקיום רביה האל זווגית בטבע:

  עם פרקים ארוכים   ם פקיישהם גבעולים או  במינים שונים של צמחים ניתן למצוא שלוחות:  שלוחותע"י  

ת  ת אך ייתכנו גם שלוחות עבדרך כלל מעל הקרק) הצומחים במקביל לפני הקרקע תודקים יחסי

 ).קרקעיות

 .במינים מסוימים מתפתח צמח שלם מניצן המתנתק מצמח האם :הנצהע"י 

חד̈ש אם  עצמאי  חוטרים הם ענפים המתפתחים מבסיס הנצר ויכולים להתפתח לצמח ם:חוטריע"י 

 . ינותקו מצמח האם

 לצמוח ולהתפתח לצמח חדשע עלים וגבעולים שנשרו עשויים להיקלט בקרק :עלים וענפיםע"י 

בצל או   - קרקעיים תת םשיש להם איברי אגירה מעובי שנתיים יש צמחים רב : פקעות ובצליםע"י 

  בארץ   הגיאופיטים  ).צמח-פיטה  ע,קרק-גיאוגיאופיטים )  בעלי איבר אגירה שכזה נקראים  צמחים  .פקעת

נובלים ונושרים והם נמצאים   קרקעיים  העל  ואילו בקיץ חלקיהם  ףפורחים ומצמיחים עלים בסתיו ובחור

 [ 1,2] .בתרדמה

 

 רבייה אל זוויגית מלאכותית )בחקלאות(:צורות 

השלם הצמח  ריבוי בתרבית רקמה מבוסס על כושר ההתחדשות הטבעי של ריבוי בתרבית רקמה :

תרבית רקמה )  ואפילו מתאים בודדים שאותם מגדלים על מצע גידול מלאכותי  ם ממקטעי רקמה זעירי

 .(נעשית בתנאים מבוקרים במעבדה

לצמח אחד פרי   .הרכבה היא שיטה שבה יוצרים צמח אחד משני צמחים בעלי תכונות רצויות :הרכבה

גורמי מחלות בקרקע ומערכת שורשיו מאפשרת לו הצמח השני עמיד בפני ו עסיסי וטעים ,גדול ,יפה

 .לגדול היטב גם בקרקעות שהצמח נושא הפירות המוצלחים אינו מתאים לגדול בהן

ייחור הוא חלק שנותק מהצמח ובתנאים מתאימים מצמיח שורשים ענפים ועלים המתפתחים    :יחוריםי

כול בהתאם ה- שורשים  ,עלים   ,פיםחלקי הצמח המתאימים להיות ייחורים יכולים להיות ענ ש.לצמח חד

 (.לא כל צמח ניתן להרבות בשיטת ריבוי זו ) לסוג הצמח

ובדרך כלל יגיע   הייחור גדל מהר יותר יחסית לצמח שהונבט באדמה -יתרון נוסף לשימוש בייחור 

 .בקרקע בזמן קצר יותר יחסית לצמח שגדל מזרע שנבט )רבייתי( לשלב הרפרודוקטיבי

בכלי עם  או שמים ) גוזמים קטע מענף של צמח שותלים בקרקע ? ריםהכנת ייחואז כיצד מתבצעת 

 ש.לשתול אותו ולקבל צמח חד ולאחר שהתפתחו שורשים בקצה התחתון של הענף אפשר( מים
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  כושר ההתחדשות של הייחורים ויצירת שורשים מושפעים מגורמים פנימיים התלויים בצמח עצמו

)התערבות של מבצע הייחור יכולה להשפיע על תהליכי  ומגורמים חיצוניים בסביבת הצמח

באמצעות שליטה על הגורמים הפנימיים והחיצוניים המשפיעים על ההשתרשות התפתחותו וזאת 

 [ 1]  .(הייחור לצמח שלםהתפתחות  ועל המשך

  

 להלן הגורמים הפנימיים המשפיעים על התפתחות הייחור:

 יצור ייחורי עלה ל. )לרוב ניתן עלה ענף או פקעתיכול להיות  בר שממנו נלקח הייחור:סוג האי

 .וגם ייחורי ענף

 :ייחורים מענפים צעירים משתרשים ומתפתחים טוב יותר מייחורים שנלקחו מענפים   גיל האיבר

גדול  ההבדל ביניהם נובע מכך שמלאי חומרי התשמורת וההורמונים שבייחור הצעיר  . בוגרים

 . יותר מזה שבייחור שנלקח מענף בוגר

 האגורים בתאי הייחור משמשים להפקת   חומרים כמו פחמימות :מלאי החומרים שבייחור

 .אנרגיה וכמקור לחומרי בנייה

 בעצים המשירים את עליהם ריכוז ההורמונים נמוך יותר   :מות ההורמונים השונים שבייחורכ

המגדלים בוחרים ליצור ייחורים מעצים אלו בעונת האביב   ולכן(  בסתיו ובחורף)שלכת מתרחשת 

מועבר  , שנוצר בעלים, אוקסיןההורמון  . ףשבה ריכוז ההורמונים בצמח גדול יותר מאשר בחור 

 .לבסיס הייחור ומזרז שם יצירת שורשים

 

 

 יצוניים סביבתיים:גורמים ח

  לאוויר )אוורור הקרקע( ונקי מצע השתילה של הייחור נדרש להיות לח, חדיר  -מצע השרשה

מקום החיתוך  בכדי למנוע את קמילת )נבילת( הייחור ומחדירת חומרים העלולים להביא לריקבון )

 (. ול להוות מוקד לכניסת גורמי מחלהיכ

 של הייחור.  העומדת לרשותו כמות המים 

 החום הינו מרכיב חשוב בתהליך השתרשות צמחים, יש להתאים את טמפרטורת   - טמפרטורה

 החדר בהתאם לסוג הצמח המיועד להשרשה.

 ייחורים  , ייחורים בעלי עלים זקוקים לאור לביצוע תהליך הפוטוסינתזה - תנאי התאורה/אור

 . ם לאוראך לאחר זמן מה יש להעביר ,ללא עלים יכולים לפתח מערכת שורשים גם ללא אור

 לא כל הצמחים משתרשים בכל עונות השנה, יש להימנע מניסיון להשריש  - עונת השרשה

 צמחים מסוימים בעונת התרדמת. העונות המתאימות ביותר להשרשה הן הסתיו והאביב.
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 של הצמח  )אידוי מים( משפיעה על מידת הדיות שיעור הלחות באוויר - רטיבות ולחות

הייחורים במקומות מוגנים מרוחות ושמש בכדי למנוע התאדות ח. יש למקם את המתפת

 .מהירה והתייבשות של הייחור בטרם השתרשותו

 

בצמחים מסוימים ניתן לזרז את השרשת הייחורים על ידי טבילת בסיס הייחור בהורמון השרשה 

מריכוז    הצלחת ההשרשה מושפעת.   י )כגון הורמוריל(מסחרי שהוא תערובת של אוקסין וחומרי חיטו 

 [ 2]   .משך זמן הטבילה באוקסין ובסוג הייחור, האוקסין

 

מלאכותית( בהשפעת ) זוויגית -רבייה אל - לבנדרייחורי התפתחות חקר שלנו עוסקת בעבודת הביו

החלק ממנו ייחורים/ הורמון השרשה( ובדיקת סוגים שונים של  -אוקסין מלאכותי )הורמוריל ההורמון

 התפתחות שורשיו. צמיחתו של הייחור ובסיסי( על  ו  אמירי(-)תת  אמצעי  לבנדר )אמירי,נלקח הייחור של  

זהים   בלבד, והם  לבנדרשאנו יוצרים מתפתחים הצאצאים מתאים של ה זוויגיתתהליך הרבייה האל ב

 (.שממנו נגזמו לבנדרהשיח הבודד שממנו נוצרו ) בתכונותיהם התורשתיות לפרט

 התפתחותזוויגית מסוג: -הרבייה האל ר שלנו עוסק בו זהו תהליךהתהליך המרכזי שהביוחקכך ש

ייחור הוא קטע של ענף או עלה שנלקח מצמח המקור )האם( ונשתל במצע גידול.   כאמור, הייחור. 

בתנאים מתאימים הייחור יצמיח שורשים ויתפתח לצמח שלם הנושא פרחים ופירות. הייחור זהה  

)ניתן להעתיק צמחים המספקים תועלת רבה  ו יתרונו לחקלאיםלצמח שממנו נלקח וזה גנטיתמבחינה 

 [4] .ובאיכות גבוהה מבחינה תורשתית(

 

  – שה מלאכותיהשרתכשיר ההורמון השרשה שאנו משתמשים בו להתפתחות השורשים הוא 

 '. אוקסין', המכיל את ההורמון 'הורמוריל'

הוא הורמון צמחי המזרז התפתחות שורשים, מעודד את יצירתם, מווסת גדילה של תאים  אוקסין

 ומשתתף בבקרה של שינויים בגידולו של הצמח. 

שעבד על נבטי דגניים וראה שהחותלת )העלה הראשוני  אוקסין התגלה לראשונה ע"י צ'ארלס דארווין

 הבוקע אל פני הקרקע( פונה כלפי האור. 

ת חומרים הנוצרים בעיקר בקדקודי צמיחה )רקמות מריסטמתיות בקודקודי  אוקסינים הם קבוצ

צמיחה( ועוברים במערכת ההובלה אל אתרים אחרים בצמח בהם הם פועלים. גם זרעים, גבעולים  

 . ועלים מייצרים אוקסינים 

האוקסינים פועלים כמזרזי השרשה, מעכבי התעוררות של ניצנים חיקיים, מווסתי פריחה ויצירת  

רות וכן אחראים על התארכות תאים בנבטים, בגבעולים ובשורשים )בכל אתר ריכוז האוקסין  פי

מעודדים התחלקות תאים ברקמת ההובלה בגבעול והתמיינות   אוקסיניםבנוסף,  המיטבי שונה(.

שהאוקסינים משפיעים לא רק על התארכות  -התאים החדשים לרקמות להובלת מים ומוטמעים. מכאן 

 5]] גם על התעבותו.הגבעול אלא 
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חומצה   T-6 (0.6%חומצה אינדול בוטיריתT-3 (0.3%  ,)השתמשנו בהורמוריל בעבודת החקר שלנו 

ו השם המדעי  זה  -  (I.B.A)  בוטירית   חומצה אינדול   חומצה אינדול בוטיריתT-8  (0.8%  ,)אינדול בוטירית(,  

  [3]          ההורמון אוקסין של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. הלבנדר הוא  Lavender Allardii – אזוביון אלרדי הצמח ממנו נלקחו היחורים זהו הלבנדר )

  - ( אזוביון רפואי, ללבנדר ישנם שימושים רבים, שימושים מתחום הרפואה )שפתנייםממשפחת ה

השמן האתרי המופק מלבנדר מכיל  מפיקים שמן אתרי, לצורכי הארומתרפיה.הלבנדר מפרחי 

מגביר יכולת מנטאלית ומסייע בהפגת  ) חומרים רבים, העיקריים שבהם הם לינלאול ולינליל אצטט

 [ 6,7]   (ועוד... שפר מצב רוח ומפחית דאגהמ ,טיפול  בבעיות שינה, מסייע חולשה ועייפות

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavender Allardii –אזוביון אלרדי לבנדר: השיח  :1תמונה                                    

 

 שימושים: התכולה: התכשיר:
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 בעבודתינו :שאלות החקר 

 

 מהי השפעת ריכוזי אוקסין שונים על התפתחות ייחורי הלבנדר?  :1 שאלת חקר

 

אמירי ובסיסי( של -מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור )אמירי, תת :2שאלת חקר 

 התפתחות שורשיו? צמיחתו והלבנדר על 

 

 : בסיס ביולוגי להשערהו השערה

יגדל כך הייחור יתפתח יותר )מבחינת צמיחתו והתפתחות   שריכוז האוקסיןככל השערתנו היא ש

עשויים להשפיע באופן    , כמו כל דבר שניתן בעודף,  ריכוזי אוקסין גבוהים מדיאך עם זאת,    שורשיו(

 שלילי על התפתחות הייחורים. 

לכן ככל שריכוזו יעלה התפתחות  האוקסין הוא הורמון השרשה )המשפיע על התפתחות שורשים(

 תהיה טובה יותר וזה גם ישפיע על צמיחה טובה יותר של הייחור עצמו.  השורשים

 

שניקח חלק גבוה יותר בלבנדר )אמירי( כך שיערנו כי ככל  – ההשנייבנוגע לשאלת החקר 

 התפתחות השורשים תהיה טובה יותר ומכאן גם צמיחת הייחור תהיה טובה יותר. 

תוך הנחיות להכנת ייחורים בסרטונים, נראה מתוך מה שקראנו בהמלצות של משתלות וגם מידע מ 

והתפתחות שיתרמו   צמיחההורמוני מצויים יותר  כי  בחלק הגבוה יותר של הייחור )בייחור אמירי(

 . של הייחור לגדילה וצמיחה מהירה יותר מאשר החלקים התחתונים יותר

שאלה זו מוסיפה על שאלת החקר המרכזית עוד מידע כיצד משפיע הורמון השרשה חיצוני על 

 ייחורים מסוגים שונים : אמירי, תת אמירי, בסיסי.  

האם השפעתו תהיה זהה על סוגי הייחורים  האם המקום ממנו נלקח הייחור חשוב להתפתחותו? 

   האם תהיה שונה? ואם תהיה שונה, באיזה אופן? השונים?

 על כל אלו ניסינו לענות בעבודת החקר שלנו.
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 מערך החקר כולל שיטות וחומרים

את עבודת במטרה לבצע הספר בחווה האקולוגית בנהלל הגענו לחממת בית  31.10.19-בתאריך ה

  י: אמירי, תת אמירי ובסיסשונים של הגבעול  סוגים  -החקר שלנו בנושא: התפתחות ייחורי לבנדר מ

  .)הורמוריל( הורמון אוקסיןה בהשפעת ריכוזים שונים של

הנמצא בחממה. החיתוך נעשה בעזרת מזמרות שיח לבנדר  חיתוך ייחורי לבנדר מתוךהתחלנו ב

של עלים ס"מ  3-אמירי והשארנו כבייחור הבסיסי, אמצעי ו לייחורס"מ  5ס"מ ) 18-גזרנו כ -קטנות 

             ס"מ האמירי( 5-ה השיח שלא כוללת גבעול בכל הכיוון שקיימת תפרחת בקצבחלק האמירי 

 

 

 

כל מקטע כזה שהוצאנו משיח הלבנדר באופן  גזרנו 

 ומיינו אותם לשלוש קערות שונות:הבא, 

 בסיסיייחור  – ס"מ מלמטה 5

 )תת אמירי(אמצעי  ייחור - ס"מ מהאמצע 5

 אמירי ייחור  – ס"מ מהחלק העליון 5

 

 

 

 

  , כפי שניתן לראות 'גן  ה מסוג 'מצעאדממלאנו אותם במפלסטיק ו שתילה /מגשי הנבטהשלושה לקחנו 

                                                                           לייחור מסוג אחר. מיועד   מגש. כל 3 מונהבת

)אמירי או תת   הלבנדר ייחוראותו חלק של  כלל מגשכל כלומר, 

 . (5)ראה תמונה  עם ריכוזים שונים של אוקסין אמירי או בסיסי(

הייחורים  סוג סימנו כל אחד מהם בהתאמה למיד לאחר מכן 

 אמצעי ואמירי. בסיסי,  – אותם שתלנו באותו מגש

הסימון נעשה באמצעות פוליגל בצבע תכלת עליו כתבנו את 

מגש באותו  נעצנוסוג הייחור ובעזרת חלק משיפוד עץ 

 המתאים.

 

של ריכוזים שונים בהתאם ל אזוריםחולק לארבעה  מגשכל 

                      לכל ריכוז(.  ייחורים 15) ין/ הורמוריל בו ייטבלו הייחוריםאוקס

                                                                                      

 : הכנת מגשי השתילה3תמונה 

 שיח הלבנדר גיזום :2תמונה 



9 
 

 

                                                                        - וזי האוקסין השוניםריכ

                                       

 ( כתום )סומן בחתיכת פוליגל בצבעבקרה, ללא אוקסין  - 0%

 ( ירוק)סומן בחתיכת פוליגל בצבע ריכוז אוקסין   - 0.3%

 (צהוב)סומן בחתיכת פוליגל בצבע ריכוז אוקסין   - 0.6%

 ( סגול )סומן בחתיכת פוליגל בצבע  ריכוז אוקסין  - 0.8 %

 

)אוקסין   לקחנו מהחממה שקיות הורמורילבהמשך 

 אחוז אוקסין.  0.8-ו  0.6 0.3בריכוזים של  מלאכותי(

(T-3 ,T-6 ו-T-8)  ,המבוקש אוקסיןהלכל אחת מן הכוסות הכנסנו ריכוז שונה של  ושלוש כוסות. 

על הקפדנו גם ס"מ(, ו 1-לפני הטבילה הקפדנו "לנקות" את תחתית הגבעול מעלים )כ

 .בטיחות לפני הכל( -החומר רעיל בישת כפפות )ל

( שתלנו את החלק של הלבנדר )בכל אחד מן המצעים  בקרה - 0)ריכוז ההורמוריל  טיפול ללאב

       .הגןמצע השונים( כמו שהוא באדמת 

                                                                          

והכנו והסימונים המתאימים, על שולחן בחממת בית הספר.   את המגשים המוכנים עם כל הייחוריםהנחנו 

 : ופרטי העמדת הניסוי  ת שאלות החקרשלט המציג א

 

 

 

 

 

 

 

 

 : הורמוריל4תמונה 

 : מצעי השתילה בסיום התהליך :5תמונה 
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מהי השפעת ריכוזי אוקסין שונים על  :  1אלת חקר ש 

 התפתחות ייחורי הלבנדר? 

 

מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור :  2שאלת חקר 

צמיחתו של הלבנדר על אמירי ובסיסי( -)אמירי, תת

 התפתחות שורשיו? ו

 

 

 

 

 

 

 

 : מהי השפעת ריכוזי אוקסין שונים על התפתחות ייחורי הלבנדר?  1שאלת חקר 

 

  :המשתנה הבלתי תלוי

 בקרה, ללא אוקסין( ריכוזים שונים +  3ריכוז האוקסין  )

 אוקסין.  0.8%,  0.6%, 0.3%ללא אוקסין,  - 0  : ריכוזי אוקסין שונים

 

חומצה אינדול  T-6 (0.6%(, *חומצה אינדול בוטירית 0.3%)  T-3השתמשנו בהורמוריל 

 חומצה אינדול בוטיריתT-8 (0.8%  ,)בוטירית(, 

 ההורמון אוקסין.  שלזהו השם המדעי  -  (I.B.A) בוטירית  חומצה אינדול *

 

 המשתנה התלוי:

 ( הייחוראורך/ גובה  מדדים:צמיחה וגטטיבית ) (1

   אורך ומספר שורשים( מדדים: ) צמיחה והתפתחות השורשים (2

 

, )ס"מ( , אורך הגבעול)ס"מ( בדקנו משתנה זה באמצעות מדידת אורך כולל של הגבעול

 וכמות )מספר( שורשים. בעזרת סרגל,  –)ס"מ(  אורך השורשים

 

 פרטים/ חזרות:  פרמס

בסיסי( אשר בכל אחד  ,אמצעי ,אמירי  –ק הייחור  מגשי שתילה )כל מגש מייצג את חל 3 - פריטים  180

 ( 0.8%, 0.6%,  0.3%, 0-פריטים לכל ריכוז אוקסין   15ריכוזים שונים ) 4 -ייחורים ב 60מהם 

 בחממת ביה"ס הצבת הניסוי: 6תמונה 



11 
 

   גורמים קבועים: 

 מים  

 טמפרטורה 

 גן  מצע - סוג הקרקע

 חשיפה לאור

 תנאי גידול חממה

 

  בקרה:

 (  0%ללא אוקסין ) –בקרה חיצונית 

 . ריכוזי האוקסין השוניםההשוואה בין  - פנימית השוואתיתבקרה ו

 

 

 

של הלבנדר על אמירי ובסיסי( -)אמירי, תת: מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור  2שאלת חקר 

 התפתחות שורשיו?צמיחתו ו

 

  המשתנה הבלתי תלוי:

 , בסיסי(תת אמירי / סוג הייחור )אמירי, אמצעי

 

  המשתנה התלוי:

 גבעול ועלים(  מדדים:וגטטיבית )צמיחה  (1

   אורך ומספר שורשים( )מדדים:צמיחה והתפתחות השורשים   (2

 

, )ס"מ( , אורך הגבעול)ס"מ( בדקנו משתנה זה באמצעות מדידת אורך כולל של הגבעול

 וכמות )מספר( שורשים. בעזרת סרגל,  –)ס"מ(  אורך השורשים

 

אמירי אמצעי בסיסי(  -מגשי שתילה )כל מגש מייצג את חלק הייחור  3 - פריטים 180  מס' פרטים/ חזרות:

 (0.8%, 0.6%,  0.3%, 0-פריטים לכל ריכוז אוקסין  15ריכוזים שונים ) 4ייחורים ב 60אשר בכל אחד מהם 

 

 גורמים קבועים: 

 מים  

 טמפרטורה 

 גן  מצע - סוג הקרקע

 חשיפה לאור
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 תנאי גידול חממה

 

  בקרה:

 סוגי הייחורים 3בין ההשוואה  - פנימית השוואתיתבקרה 

 

   14.11.19תצפית בתאריך לבסוף ערכנו 

בעזרת סרגל את אורך  נוומדד מגש שתילה לקחנו את שלושת – כל התוצאותנתוני בתצפית זו אספנו את 

ומספר )ס"מ( , אורך השורש המקסימאלי )ס"מ( בלבד , אורך הגבעול)ס"מ(  עלים גבוהים כולל הגבעול

 . (בנספחים השורשים שהתפתחו, את תוצאות אלו כתבנו בדפי תצפית )מצורפים

 . )ראה בנספחים( העתקנו את כל התוצאות לטבלאות מסודרות בקובץ אקסל לאחר מכן

 תוצאות. בפרק ה – ת תקן. והצגנו את התוצאות בגרפים השוניםחישבנו ממוצע, סטיית תקן* ואחוז סטיי

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 הוא מדד למידת השונות או האחידות בין החזרות/ תוצאות לאותו טיפול. –* סטיית התקן 
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  תוצאות

     השפעת ריכוז האוקסין על אורך גבעול הלבנדר: 

          

 טבלה 1: ממוצע אורך גבעול בסוגי ייחורים שונים וריכוזי אוקסין שונים

          

 אחוז סטיית תקן  סטיית תקן  ממוצע אורך גבעול )ס"מ(   

ריכוז  
אוקסין/ 

הורמוריל 
 בסיסי אמירי תת אמירי  בסיסי אמירי תת אמירי  בסיסי )%( 

תת  
 אמירי אמירי

 -בקרה 
ללא  

 23.2 8.4 4.9 1.3 0.5 0.3 5.8 5.5 5.2 אוקסין

0.3% 5.1 5.6 5.1 0.7 0.5 1.1 13.1 8.2 21.7 

0.6% 5.6 5.6 6.7 0.6 1 1.5 10.8 18.6 22.6 

0.8% 5.4 5.2 6 0.5 0.3 1 9.2 6.1 17 

 

 

 

 

 

 

5.2
5.1

5.6

5.4
5.5

5.6 5.6

5.2

5.8

5.1

6.7

6

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

ללא אוקסין-בקרה  0.3% 0.6% 0.8%

  
ר
ד
בנ

הל
ל 

עו
ב
 ג

ך
ר
או

ע 
צ
מו

מ
(

"ס
(מ

)%(הורמוריל / ריכוז אוקסין

השפעת ריכוז האוקסין על אורך גבעול הלבנדר:1גרף 

בסיסי תת אמירי אמירי

חורים  ישל הגבעול  ביחס לסוגי הי  תה יותר צמיחהיאמירי הי   מתוך הגרף ניתן לראות כי בייחור
 הבקרה. האחרים, במרבית הטיפולים, כולל 

, בתת אמירי בין  0.6%תה בריכוז אוקסין י בייחור האמירי הצמיחה המרבית הי בנוסף, ניתן לראות כי 
 . 0.6% -ובבסיסי ב  0.6% -ל  0.3%

 מעניין לראות כי בטיפול הבקרה, ללא אוקסין, אורך הגבעול הולך ועולה מהייחור הבסיסי לאמירי. 
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   עול + עלים( של הלבנדר: השפעת ריכוז האוקסין על אורך כולל )גב

          

   כוזי אוקסין שונים : ממוצע אורך כולל של הגבעול בסוגי ייחורים שונים ורי 2טבלה 

          

 אחוז סטיית תקן    סטיית תקן )ס"מ(  ממוצע אורך כולל  

ריכוז  
אוקסין/ 
הורמוריל 

 בסיסי אמירי תת אמירי  בסיסי )%( 
תת  
 בסיסי אמירי אמירי

תת  
 אמירי אמירי

 -בקרה 
ללא  

 14.6 11.4 11.3 1.3 1 0.9 9.1 8.6 7.9 אוקסין

0.3% 7.5 7.7 8.8 1.2 2 0.9 16.4 26.7 10 

0.6% 7.6 7.9 10.1 1.3 1.1 1.7 17.2 14 16.5 

0.8% 7.5 7.1 9.5 0.6 0.8 0.8 7.6 12 8.8 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9

7.5 7.6 7.5

8.6

7.7
7.9

7.1

9.1
8.8

10.1

9.5

4

5

6

7

8

9

10

11

ללא אוקסין-בקרה  0.3% 0.6% 0.8%

  
ר
ד
בנ

הל
ל 

ש
ל 

ול
 כ

ך
ר
או

ע 
צ
מו

מ
(

"ס
(מ

)%(הורמוריל / ריכוז אוקסין

של הלבנדר( עלים+גבעול )השפעת ריכוז האוקסין על אורך כולל :2גרף 

בסיסי תת אמירי אמירי

יתה יותר צמיחה של הגבעול והעלים ביחס לסוגי  י אמירי ה  מתוך הגרף ניתן לראות כי בייחור
 חורים האחרים. יהי

. ובכל  0.6%תה סביב ריכוז אוקסין יהי  המרביתהצמיחה  בנוסף, ניתן לראות כי, בייחור האמירי
 תה צמיחה נמוכה מהייחור האמירי. יהטיפולים בייחורים התת אמירי והבסיסי הי
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     השפעת ריכוז האוקסין על אורך שורשי הלבנדר: 

          

    ורים שונים וריכוזי אוקסין שונים ממוצע אורך שורשים בסוגי ייח : 3טבלה 

          

 אחוז סטיית תקן  סטיית תקן  )ס"מ(  ממוצע אורך שורשים   

ריכוז  
אוקסין/ 
הורמוריל 

 בסיסי אמירי תת אמירי  בסיסי אמירי תת אמירי  בסיסי )%( 
תת  
 אמירי אמירי

 -בקרה 
ללא  

 0 40.4 34.6 0 0.7 0.3 0 1.6 0.8 אוקסין

0.3% 1.8 2.3 0 0.6 0.6 0 35.8 25.8 0 

0.6% 2.6 2.2 1.7 0.8 0.7 0.8 30.1 31.5 46.2 

0.8% 1.9 1.9 2.2 0.9 0.7 0.8 46.7 36.8 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

1.8

2.6

1.9

1.6

2.3
2.2

1.9

0 0

1.7

2.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ללא אוקסין-בקרה  0.3% 0.6% 0.8%

ם 
שי

ר
שו

ך 
ר
או

ע 
צ
מו

מ
(

"ס
(מ

)%(הורמוריל / ריכוז אוקסין

השפעת ריכוז האוקסין על אורך שורשי הלבנדר:3גרף 

בסיסי תת אמירי אמירי

וללא   0.3%יתה צמיחת שורשים בריכוזי אוקסין יהאמירי לא ה מתוך הגרף ניתן לראות כי בייחור
 .  0.8%לריכוז אוקסין   0.6%בקרה. וצמיחת השורשים הולכת ועולה מריכוז אוקסין  קב' ה –  אוקסין

בייחורים תת אמירי ובסיסי נמצאו שורשים כבר בקבוצת הבקרה, ללא אוקסין. אורך השורשים  
 נראית ירידה.  0.8%כך, בריכוז  ואחר  0.6%בייחורים אלו הלך ועולה עד לריכוז אוקסין 
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     אוקסין על מספר שורשי הלבנדר: השפעת ריכוז ה 

          

   : ממוצע מספר שורשים בסוגי ייחורים שונים וריכוזי אוקסין שונים: 4טבלה 

          

 אחוז סטיית תקן  סטיית תקן  ממוצע מספר שורשים   

ריכוז  
אוקסין/ 

הורמוריל 
 בסיסי )%( 

תת  
 בסיסי אמירי אמירי

תת  
 בסיסי אמירי אמירי

תת  
 אמירי אמירי

 -בקרה 
ללא  

 0 110.4 33.3 0 2.8 1 0 2.5 3 אוקסין

0.3% 5.5 14.6 0 4.3 6.2 0 78.2 42.7 0 

0.6% 12.6 15.3 6 5.1 4.5 3.9 40.3 29.6 65.6 

0.8% 6.4 11.1 6.7 5.1 5.8 3.9 80.4 52.4 59.1 
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ללא אוקסין-בקרה  0.3% 0.6% 0.8%
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שי
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ר 
פ
ס

מ
ע 

צ
מו

מ
(

"ס
(מ

)%(הורמוריל / ריכוז אוקסין

השפעת ריכוז האוקסין על מממוצע מספר שורשים לייחור לבנדר:4גרף 

בסיסי תת אמירי אמירי

שורשים לייחור היה גבוה יותר ביחס לסוגי  פר התת אמירי מס מתוך הגרף ניתן לראות כי בייחור
 הייחורים האחרים. 

, בתת  0.6%-0.8%יתה בריכוז אוקסין י ה המרביתבנוסף, ניתן לראות כי, בייחור האמירי הצמיחה 
 אוקסין.  0.6% - אוקסין ובבסיסי ב 0.3%-  0.6%אמירי 

מעניין לראות כי בקבוצת הבקרה נמצא ממוצע מס' השורשים לייחור הנמוך ביותר מבין כל  
 הטיפולים/ ריכוזי האוקסין. 
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 ותדיון ומסקנ

 : חקרשאלות ה

 . מהי השפעת ריכוזי אוקסין שונים על התפתחות ייחורי הלבנדר? 1

צמיחתו  אמירי ובסיסי( הלבנדר על-. מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור )אמירי, תת2

 והתפתחות שורשיו? 

  

 :הראשונהחקר הבהתייחס לשאלת 

השונים שנבדקו, השערתנו הייתה שככל שריכוז האוקסין יהיה גבוה יותר,   בטווח ריכוזי האוקסין

 כך השורשים יתפתחו יותר )מס' פיצולים ואורך שורשים(.

מזרז צמיחה( התבססנו על העובדה שאוקסין זהו הורמון השרשה )מעודד התפתחות שורשים ו

ריכוזי  בכל אופן, שיערנו גם כי שבדקנו. שאר חלקי הצמח הגורם לזירוז התפתחות השורשים ו

 . אוקסין גבוהים מדי עשויים להשפיע באופן שלילי על התפתחות הייחורים

 

, נראה כי בטווח  הבסיסיים  ים  ייחורהמתוך התוצאות שקיבלנו לגבי    -בהתייחס להתפתחות השורשים  

אורך שורשים )ראה גרף  המדדים: שני, לגבי שנמדדו אחוזי אוקסין  0.8, 0.6, 0.3, 0ריכוזי אוקסין 

 אוקסין.  0.6%האופטימלי הוא הריכוז   (4ומספר השורשים )ראה גרף   (3

נמצא מקסימום צמיחת שורשים בריכוזי אוקסין   - (4, 3)ראה גרפים  הייחור  התת אמירילגבי 

דווקא    נמצא מקסימום צמיחת שורשים  –(  4,  3)ראה גרפים     הייחור האמיריולגבי    0.6%  -ו  0.3%

 0.8% -ו 0.6%גבוהים בריכוזי אוקסין 

 

השערתינו בתחילת הניסוי כיוון  בנוגע לייחורים הבסיסיים והתת אמיריים, תואמות לתוצאות ה

 גבוהים מדי עשויים להשפיע באופן שלילי על התפתחות הייחורים".   ששיערנו כי "ריכוזי אוקסין

  0.8% -ו 0.6%בכל אופן, בנוגע לייחורים האמיריים, שם דווקא בריכוזי האוקסין הגבוהים ביותר 

 נמצאה התפתחות השורשים הגבוהה ביותר.  

 שורשים.אוקסין, כלל לא נראו  0.3%ומעניין גם לראות כי בייחורים אלו בבקרה ובריכוז 

משחררים פחות  , בגלל שהם הכי עליוניים, הסבר אפשרי לכך הוא העובדה שייחורים אמיריים

 אוקסין המעודד צמיחת שורשים, ולכן צריכים יותר אוקסין ממקור חיצוני. 

 

( נראה כי בכל סוגי הייחורים הריכוז האופטימלי, בו  1אורך הגבעול )ראה גרף  בהתייחס למדד

אמיריים לא נראה הבדל -)אם כי בייחורים תת  0.6%גבעול הגבוה ביותר, היה  נמצא ממוצע אורך ה

אוקסין(. גם לגבי מדד זה התוצאות  0.6% -אוקסין ל 0.3%בממוצע אורך הגבעול בין הטיפול של 

 תואמות להשערתנו. 
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ים  נראה כי לגבי מדד זה נמצא שינוי או מגמת שינוי בין הטיפול בנוגע למדד של אורך כולל עלים

(. נראה כי גם במקרה זה  2השונים/ ריכוזי האוקסין השונים, רק בייחורים האמיריים )ראה גרף 

 אוקסין.  0.6%הריכוז האופטימלי היה  

חיצוני,   אמיריים והבסיסיים, דווקא בקבוצת הבקרה, ללא אוקסין-ומעניין לראות שבייחורים התת

נמצא ממוצע אורך גבעול כולל הגבוה ביותר. הסבר אפשרי לכך הוא שבטיפולים עם ריכוזי האוקסין,  

בהשוואה לבקרה, הייחורים השקיעו את מרבית האנרגיה בהתפתחות השורשים ולכן היתה פחות 

 עלים( של הגבעול. צמיחה כוללת )גבעול +

 

 השנייה: חקרהבהתייחס לשאלת 

הייתה שככל שניקח , השערתנו  אמירי ובסיסי(-)אמירי, תת  ייחורים השונים שנבדקוחלקי הבנוגע ל

 חלק גבוה יותר בלבנדר )אמירי( כך תהיה כמות גדולה יותר של התפתחות שורשים.

בחלק הגבוה יותר של הלבנדר מצויים יותר הורמוני  מקורות שדברו על כך שאנו התבססנו על 

 לגדילה וצמיחה מהירה יותר מאשר החלקים התחתונים יותר. גדילה והתפתחות שיתרמו  

 

  תואמות להשערה זו.תוצאות הניסוי שלנו אינן 

אמיריים ממוצע  -בייחורים הבסיסיים והתתדווקא  על תוצאות הניסוי שלנו, ניתן לראות כי  בהתבסס  

ם התת אמיריים ובייחורי (3אורך השורשים היה גבוה יותר בהשוואה לייחורים האמיריים )ראה גרף  

 .   (4נמצא מספר השורשים הגבוה ביותר )ראה גרף 

(, דווקא נראית צמיחה טובה יותר של הייחורים  2, 1אך בנוגע להתפתחות הגבעול )ראה גרפים 

 אמיריים ולבסיסיים. -האמיריים בהשוואה לתת

משחרר יותר הורמונים   שהחלק העליון של הצמח )קודקוד הצמיחה( הוא  לכך הסבר אפשרי

שמעודדים צמיחת גבעול ועלים, בעוד החלקים התחתונים יותר משחררים אוקסין המעודד  בעיקר  

 התפתחות שורשים.
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  לסיכום:

 ללמוד כי: ניתן מהניסוי שערכנו 

(,  0.8%, 0.6%, 0.3%בקרה, ללא אוקסין,  – 0ריכוזי האוקסין שנבדקו )בהשוואה בין  .1

צמיחת השורשים והגבעול היתה פחות    0.8%וריכוז אוקסין   בטיפולים ללא אוקסין )בקרה(

 ריכוז אופטימלי עבור ייחורי הלבנדר.הוא ה - 0.6% אוקסין של  ריכוז. ונראה כי טובה

  ו הייחור שיפתח  י (, חלקאמירי ואמירי-ייחורי הלבנדר שנבדקו )בסיסי, תת  בהשוואה בין סוגי  .2

 . וגם הבסיסי שורשים בצורה הטובה ביותר הוא החלק התת אמירי/אמצעי

אמירי ואמירי(, ככל שהייחור יהיה  -שנבדקו )בסיסי, תתייחורי הלבנדר  בהשוואה בין סוגי .3

של הגבעול לאורך והעלים ביחס  טובה יותר תהיה יותר צמיחה  בצמח יותר גבוה מאזור 

 . )התחתונים יותר( הייחורים האחריםלסוגי 

 

אכן התוצאות  שכדי לוודא  להשתמש ביותר חזרות בבכל אופן, לניסוי דומה שיעשה בעתיד נמליץ  

 חוזרות על עצמן ולקבל מגמה ברורה יותר לגבי השפעת סוג הייחור וריכוזי האוקסין השונים.  

 ראה בנספחים המלצתנו לניסוי המשך.  
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 נספחים

 דף תכנון הניסוי: 

 

   התלמידיםשמות            

   רעות בן ארוש  שם

 אלון פרילינג  : שם

 אריאל לוסטיג שם 

 

שאלת החקר   )בשאלה יוגדרו  

המשתנים בבירור, והקשר  

 המשוער ביניהם( 

ים על התפתחות ייחורי  מהי השפעת ריכוזי אוקסין שונ

 ? הלבנדר

 

השערה + בסיס ביולוגי  

 להשערה )בקצרה( 

 השערתנו היא שככל שריכוז האוקסין יגדל כך הייחור 

 יתפתח יותר )מבחינת צמיחתו והתפתחות שורשיו( אך  

 , כמו כל דבר שניתן  ריכוזי אוקסין גבוהים מדי עם זאת, 

עשויים להשפיע באופן שלילי על התפתחות    בעודף, 

 הייחורים. 

הוא הורמון השרשה )המשפיע על התפתחות   האוקסין 

 לכן ככל שריכוזו יעלה התפתחות השורשים   שורשים( 

 תהיה טובה יותר וזה גם ישפיע על צמיחה טובה יותר  

 של הייחור עצמו.  

 המשתנה הבלתי תלוי + 

אופן השינוי שלו + מספר  

 הטיפולים 

  ריכוזי אוקסין שונים: 

 אוקסין.  0.8%, 0.6%, 0.3%ללא אוקסין,  - 0

)בקרה   והבקרה בניסוי 

בקרה פנימית  \חיצונית 

 השוואתית( 

 ללא אוקסין  – בקרה חיצונית 

השוואה בין ריכוזי   –בקרה פנימית השוואתית 

 האוקסין השונים 

 +   המשתנה התלוי 

 דרך המדידה שלו 

המשתנה התלוי התפתחות השורשים בייחורים של  

שים וכמות  )אחוזי השרשה אורך השורלבנדר 

 שורשים( 

 

ספירת שורשים מחלק הייחור, מספר   -  דרך המדידה 

 הסתעפויות מדידת אורכו 

דרך נוספת לבדיקת  אם יש  

המשתנה התלוי )נדרש אם יש  

 טיפולים(  5 - פחות מ

אורך הייחור, מספר עלים, ומשקל/    –צמיחה וגטטיבית 

 מסה
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 ייחורי לבנדר    האורגניזם 

מספר פריטים ו/או חזרות )לכל  

   טיפול(

 

 

 ייחורים לטיפול  / פריטים 15

  14) ייחורים 60 תבנית שבכלכשתילה תבניות  3

סוג ייחור  כיל ת תבניתכל . ייחורים לכל ריכוז אוקסין(

 . בסיסי/ תת אמירי/ אמירי  - שונה 

 משתנים קבועים  

 

 

 

 מים  

 טמפרטורה

   סוג הקרקע

 חשיפה לאור 

שאלת חקר נוספת )לקבוצה של  

 תלמידים(  3

 

והסבר קצר לקשר שלה לשאלת  

 . החקר המרכזית

 

 

 

מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור של  

לבנדר )אמירי,אמצעי, או בסיסי( על  \ הרוזמרין 

 התפתחות שורשיו? 

 

 

 החקר המרכזית עוד מידע שאלה זו מוסיפה על שאלת 

 כיצד משפיע הורמון השרשה חיצוני על ייחורים   

 מסוגים שונים : אמירי, תת אמירי, בסיסי.  

 ספרים דיגטלים :    מקורות מידע מהימנים   2

 רבייה בטבע בצמחים באדם ובבעח + מזרע לזרע  

 שבועות  5  - כ הזמן הדרוש לביצוע הוא  לוח זמנים 
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 דפי תצפית : 
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                                                 תת אמירי      בסיסי       אמירי דף תצפית ייחורי לבנדר:         
                                                                                            צמח

   14.11.2019תאריך תצפית:    31.10.2019תאריך העמדת הניסוי: 
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 בקובץ אקסל: ריכוז תוצאות הניסוי ועיבוד התוצאות 

 בסיסי ייחורי לבנדר: עיבוד תוצאות
              14.11.19תאריך תצפית:                 31.10.2019תאריך העמדת הניסוי:      צמח

          

 ממוצע 5 4 3 2 1 צמח טיפול א 
סטיית  

 תקן
  %

 ס.תקן

      5 5 5 5 5 אורך  0

      8.5 7 6.5 8 8 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      5.5 5 5.5 5 5.5 אורך   

      8 9 8 8.5 8 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 4.9 0.3 5.2 5.5 5.5 5 5 5.5 אורך   

 11.3 0.9 7.9 7 10 7.5 7 7.5 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ב

      5 6 5.5 6 5 ך )ס"מ( אור 0.3%

      7 6.8 8 7 5.9 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      5 6 5 5 7 אורך   

      8 9 6 8 10 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 13.1 0.7 5.6 5 7 5 5 6 אורך   

 16.4 1.2 7.5 8 9 6.5 6 7 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ג 

      5 5 6 5 5 ך אור 0.6%

      8 7 9 8 7 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      5.5 6 5 5.5 6 אורך   

      6 8.5 5 8 10 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 10.8 0.6 5.6 7 6 6 6 5 אורך   

 17.2 1.3 7.6 8 9 7 8 6 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ד 

      5 6 5 6 5 ך אור 0.8%

      7 8 7 8 7 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      5 5 4.8 5 5 אורך   

      8 7.5 7 8.5 7.5 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 9.2 0.5 5.4 6 5.5 5 6 6 אורך   

 7.6 0.6 7.5 8.5 7 7.5 7 7 אורך כולל עלים   



27 
 

 בסיסי ייחורי לבנדר: עיבוד תוצאות

          

   14.11.19תאריך תצפית:                                31.10.2019תאריך העמדת הניסוי:      שורשים
          

          

 % ס.תקן  סטיית תקן  ממוצע 5 4 3 2 1 שורשים טיפול א 

      - - - - - אורך )ס"מ(  0

      - - - - - ס' מ  

      10 9 8 7 6 ורשיםש   

      1 0.5 - - - אורך )ס"מ(   

      4 3 - - - ס' מ  

      15 14 13 12 11 שורשים  

 34.6 0.3 0.8 - 1 - - - ורך )ס"מ( א  

 33.3 1.0 3.0 - 2 - - - מס'   

      5 4 3 2 1 שורשים טיפול ב

      1.5 1.5 - 3 1.5 )ס"מ( אורך  0.3%

      1 5 - 13 1 ס' מ  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      2 2 2.5 1 1.5 ורך )ס"מ( א  

      10 3 12 3 1 מס'   

      15 14 13 12 11 ורשיםש   

 35.8 0.6 1.8 1 2 1 - 2.5 אורך )ס"מ(   

 78.2 4.3 5.5 4 8 2 - 9 מס'   

      5 4 3 2 1 שורשים טיפול ג 

      2.5 2 3 1.5 3 )ס"מ( אורך  0.6%

      7 8 12 9 9 ס' מ  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      3.5 3 - 4 3 ורך )ס"מ( א  

      15 11 - 21 14 מס'   

      15 14 13 12 11 ורשיםש   

 30.1 0.8 2.6 1 3 2.5 3 2 אורך )ס"מ(   

 40.3 5.1 12.6 3 17 19 17 15 מס'   

      5 4 3 2 1 שורשים טיפול ד 

      - - 1 - - )ס"מ( אורך  0.8%

      - - 2 - - ס' מ  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      2.5 3.5 - 2 - ורך )ס"מ( א  

      11 16 - 2 - מס'   

      15 14 13 12 11 שורשים  

 46.7 0.9 1.9 1 2 2 1 - אורך )ס"מ(   

 80.4 5.1 6.4 1 5 7 7 - מס'   
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 תת אמירי ייחורי לבנדר: עיבוד תוצאות

   14.11.19תאריך תצפית:                                      31.10.2019תאריך העמדת הניסוי:   צמח

          

 % ס.תקן  סטיית תקן  ממוצע 5 4 3 2 1 צמח טיפול א 

      5 5 5 5 5.5 אורך  0

      7 9 8 9 8 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      6 5 6 5 6 אורך   

      9 8 7 8 11 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 8.4 0.5 5.5 6 5.5 6 5.5 6 אורך   

 11.4 1.0 8.6 9 8.5 9 9 9 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ב

      6 5 6 5.5 5 אורך  0.3%

      9 7 8 6.5 8 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      6 5 6 5.5 6 אורך   

      8 9 7 8 1 אורך כולל עלים   

       15 14 13 12 11 צמח  

 8.2 0.5 5.6 5 5 6 5.5 6 אורך   

 26.7 2.0 7.7 8.5 8 10 9 8 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ג 

      5 5.5 5.5 5 5 אורך  0.6%

      9 8 7.5 7 7.5 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      6 9 5 5 5 אורך   

      9 10 8 9 6 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 18.6 1.0 5.6 5 5 6 5.5 6 אורך   

 14.0 1.1 7.9 7.5 8.5 7.5 6 8 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ד 

      5 5.5 5 5 5 ך אור 0.8%

      5 6 7 8 7 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      5.5 5.5 5 5 5 אורך   

      7 8.5 7 7 7 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 6.1 0.3 5.2 5 5.5 5 6 5 אורך   

 12.0 0.8 7.1 7 8 7 8 7 אורך כולל עלים   
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 תת אמירי ייחורי לבנדר: עיבוד תוצאות

 

          

   14.11.19תאריך תצפית:                                  31.10.2019תאריך העמדת הניסוי:      שורשים
          

          

 % ס.תקן  סטיית תקן  ממוצע 5 4 3 2 1 שורשים טיפול א 

      2 1.5 2 2.5 3 אורך  0

      4 6 8 14 8 מספר  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      1 - 1 0.5 1.5 אורך   

      3 - 4 3 8 מספר  

      15 14 13 12 11 שורשים  

 40.4 0.7 1.6 1 2 2 1.5 1.5 אורך   

 52.1 3.6 6.9 4 10 13 4 7 מספר  

      5 4 3 2 1 שורשים בטיפול 

      3 2.5 2 - 2 אורך  0.3%

      16 9 12 - 6 מספר  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      2 3 1 2 2.5 אורך   

      18 23 7 22 20 מספר  

      15 14 13 12 11 שורשים  

 25.8 0.6 2.3 1.5 2 3 2.5 2.5 אורך   

 42.7 6.2 14.6 9 14 24 8 17 מספר  

      5 4 3 2 1 שורשים ג טיפול 

      2.5 3 3 3.5 2.5 אורך  0.6%

      21 18 13 18 17 מספר  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      2 2 2 2.5 2 אורך   

      10 13 19 17 12 מספר  

      15 14 13 12 11 שורשים  

 31.5 0.7 2.2 2 0.5 1.5 2 2.5 אורך   

 29.6 4.5 15.3 16 4 13 17 21 מספר  

      5 4 3 2 1 שורשים ד טיפול 

      1 - - - 2 אורך  0.8% 

      5 - - - 20 מספר  

      10 9 8 7 6 שורשים  

      2 2.5 2 0.5 - אורך   

      10 15 12 1 - מספר  

      15 14 13 12 11 שורשים  

 36.8 0.7 1.9 2 2 - 3 2 אורך   

 52.4 5.8 11.1 7 10 - 13 18 מספר 
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 אמירי ייחורי לבנדר: עיבוד תוצאות

          

   14.11.19תאריך תצפית:                         31.10.2019תאריך העמדת הניסוי:      צמח
          

          

טיפול  
 ממוצע 5 4 3 2 1 צמח א

סטיית  
 תקן

  %
 ס.תקן

      5 7 3 4 6 אורך  0

      9 9 7 8 10.5 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      6 5 6.5 7.5 8 אורך   

      11 8 9 10 11 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 23.2 1.3 5.8 5 6.5 5.5 5 7 אורך   

 14.6 1.3 9.1 9 9.5 9.5 6.5 10 אורך כולל עלים   

טיפול  
      5 4 3 2 1 צמח ב

      4 7 4 7 6 אורך )ס"מ(  0.3%

      8.5 10 9 10.5 9 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      4 5 6 5 6 אורך   

      7.5 8.5 9.5 9 9.5 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 21.7 1.1 5.1 5 5 4 4 4 אורך   

 10.0 0.9 8.8 9 9 7.5 8.5 7.5 אורך כולל עלים   

      5 4 3 2 1 צמח טיפול ג 

      6 8 5.5 5 8 אורך  0.6%

      10 11 8 8 11 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      8 8 5 7 5 אורך   

      12 11.5 8.5 11 8 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 22.6 1.5 6.7 6.5 7 4 8 9 אורך   

 16.5 1.7 10.1 10 10.5 7.5 11.5 12.5 אורך כולל עלים   

טיפול  
      5 4 3 2 1 צמח ד

      6.5 7 8 7 6.5 אורך  0.8%

      10 10 11.5 10 10 אורך כולל עלים   

      10 9 8 7 6 צמח  

      5.5 6 5.5 6 7 אורך   

      9.5 9 9 9 10 אורך כולל עלים   

      15 14 13 12 11 צמח  

 17.0 1.0 6.0 5.5 4.5 5.5 6 4 אורך   

 8.8 0.8 9.5 9 9 9.5 8.5 8 אורך כולל עלים   
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 אמירי ייחורי לבנדר: עיבוד תוצאות

          

   14.11.19תאריך תצפית:                                31.10.2019תאריך העמדת הניסוי:      שורשים

          

 % ס.תקן  סטיית תקן  ממוצע 5 4 3 2 1 שורשים טיפול א 

      - - - - - אורך )ס"מ(  0

      - - - - - מס'   

      10 9 8 7 6 שורשים  

      - - - - - אורך )ס"מ(   

      - - - - - מס'   

      15 14 13 12 11 שורשים  

 0 0 0 - - - - - אורך )ס"מ(   

 0 0 0 - - - - - מס'   

      5 4 3 2 1 שורשים טיפול ב

      - - - - - אורך )ס"מ(  0.3%

      - - - - - מס'   

      10 9 8 7 6 שורשים  

      - - - - - אורך )ס"מ(   

      - - - - - מס'   

      15 14 13 12 11 שורשים  

 0 0 0 - - - - - אורך )ס"מ(   

 0 0 0 - - - - - מס'   

      5 4 3 2 1 שורשים טיפול ג 

      1 - 2.5 - - אורך )ס"מ(  0.6%

      5 - 5 - - מס'   

      10 9 8 7 6 שורשים  

      - 0.5 - - 2 אורך )ס"מ(   

      - 1 - - 5 מס'   

      15 14 13 12 11 שורשים  

 46.2 0.8 1.7 2 2 3 1.5 1 אורך )ס"מ(   

 65.6 3.9 6.0 15 8 7 5 3 מס'   

      5 4 3 2 1 שורשים טיפול ד 

      2 3.5 - - 1.5 אורך )ס"מ(  0.8%

      1 7 - - 2 מס'   

      10 9 8 7 6 שורשים  

      2 3 2 - - אורך )ס"מ(   

      11 6 8 - - מס'   

      15 14 13 12 11 שורשים  

 34.0 0.8 2.2 - 1 2.5 - 2.5 אורך )ס"מ(   

 59.1 3.9 6.7 - 8 13 - 4 מס'  
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 בדיקה האם תתקבל אותה תמונה אם ייחורי מרווה דף תכנון ניסוי המשך: 

 

 
               

שמות  
 התלמידים 

   רעות בן ארוש  שם

 אלון פרילינג  : שם

 לוסטיג אריאל שם 

      

שאלת החקר    
)בשאלה יוגדרו  

המשתנים  
בבירור, והקשר  

המשוער  
 ביניהם( 

 
 
 

 מרווה?  של בייחורים  שורשים התפתחות  על   שונים  אוקסין  ריכוזי ישפיעו   כיצד

השערה + בסיס  
ביולוגי להשערה  

 )בקצרה( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  שריכוז  וככל  , השורשים התפתחות על שונה  באופן  ישפיעו שונים  אוקסין  ריכוזי 

 . יגדל  ההשרשה  אחוז כך פחות קיצוני לשני הצדדים  יהיה  האוקסין 
 
 

  התפתחות  זירוז על , היתר  בין ,  משפיע שהאוקסין  הוא  לכך  הביולוגי  הבסיס 
  נמוכים  בריכוזים)שונה באופן  ישפיעו  אוקסין של שונים  ריכוזים אך. השורשים

  יותר  יתפתחו גבוהים ובריכוזים המרכזי  השורש  של התארכות  יותר תהיה
 (. הצדדיים /המשניים השורשים

המשתנה 
 הבלתי תלוי + 

אופן השינוי שלו  
+ מספר  
 הטיפולים 

 

 
  ריכוזי אוקסין שונים: 

 אוקסין.  0.8%, 0.6%, 0.3%ללא אוקסין,  - 0
 
 
 

  והבקרה בניסוי 
)בקרה חיצונית /  
בקרה פנימית  

 השוואתית( 
 
 

 ללא אוקסין  – בקרה חיצונית 

 השוואה בין ריכוזי האוקסין השונים –בקרה פנימית השוואתית 

  המשתנה התלוי 
  + 

דרך המדידה  
 שלו 

 
התפתחות השורשים בייחורים של מרווה )אחוזי השרשה   : המשתנה התלוי

 אורך השורשים וכמות שורשים( 

 

   -דרך המדידה 

 ספירת שורשים מחלק הייחור, מספר הסתעפויות, מדידת אורכו 

דרך  אם יש  
נוספת לבדיקת  

המשתנה התלוי  

 אורך הייחור, מספר עלים, ומשקל/ מסה – צמיחה וגטטיבית 
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)נדרש אם יש  
  5 - פחות מ

 טיפולים( 

 

/   האורגניזם 
 צמח הבוחן 

 
 

 ייחורי מרווה

מספר פריטים  
ו/או חזרות )לכל  

   טיפול(
 
 

 את החזרות לניסוי זה(  2-)הכפלנו ב  פריטים 30
תבנית תכיל את אחד מסוגי  כל . ייחורים 120 תבנית  שבכלשתילה תבניות  3

 . בסיסי/ תת אמירי/ אמירי  הייחור:  

 משתנים קבועים  
 
 
 

 מים  
 טמפרטורה

 סוג הקרקע  
 חשיפה לאור 

שאלת חקר  
נוספת )לקבוצה  

 תלמידים(  3של 
 

והסבר קצר  
לקשר שלה  

לשאלת החקר  
 . המרכזית

 
 
 

אמירי,אמצעי, או  לבנדר )\ מהי השפעת החלק ממנו נלקח הייחור של הרוזמרין

 בסיסי( על התפתחות שורשיו?

 

 

 שאלה זו מוסיפה על שאלת החקר המרכזית עוד מידע 

 כיצד משפיע הורמון השרשה חיצוני על ייחורים   

 מסוגים שונים : אמירי, תת אמירי, בסיסי. 

 

בחרנו לעשות ניסוי המשך מאוד דומה לניסוי המקורי שלנו, שינינו את הצמח ממנו נלקח הייחור  

למרווה במקום לבנדר, זהו עוד סוג צמח שמצוי באיזור ביס וניתן לעשות ממנו ייחורים. בנוסף לכך,  

 אנו רוצים להציע לבדוק השפעות הטיפולים באוקסין על ייחורים מצמח אחר. 

לקבל תמונה ברורה יותר  מספר כפול של חזרות על מנת  בצעללצות שלנו היתה אחת ההמבנוסף, 

 .התוצאות לגבי


