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מבוא
שאלת החקר  :מהי השפעת כמות העלים על התפתחות השורשים בייחורי לבנדר?
כאשר ניגשנו לבחירת הניסוי שהתבקשנו לבצע ניצבו בפנינו מספר אפשרויות ועניין אותנו
בעיקר נושא הייחורים מכיוון שרבייה אל זוויגית היא לא נושא טריוויאלי.
רצינו להבין עד הסוף ולחקור כמה שניתן את היכולת של חלק מהצמח להפוך לצמח שלם שבו
איברים נוספים ,אשר שונים מהאיבר שנלקח מצמח האם ,בהתאם לכך בחרנו בנושא הייחורים.
ישנן שתי דרכים לרבייה בצמחים  -רבייה אל -זוויגית ורבייה זוויגית .ברבייה זוויגית ,אשר
דומה באופן עקרוני לרבייה זוויגית באורגניזמים אחרים ,תאי הרבייה נפגשים ,מתלכדים ומהם
מתפתח עובר ,אשר מתפתח בבוא הזמן לצמח חדש .בנוסף כמו באורגניזמים נוספים בצמח
הצעיר כאשר גדל ומגיע לבגרות גדלים פרחים ואיתם איברי הרבייה ,והוא בעצמו מתרבה
ובעמיד צאצאים.
הרבייה הזוויגית היא אירוע המתקיים רק בשלב מסוים במחזור חיי הצמח .בשלב זה
מתפתחים בצמח פרחים שבהם נמצאים איברי הרבייה הזוויגית ובהם חלה הפריה .בעקבות
ההפריה מתפתחים פירות ובתוכם הזרעים – תחילתו של הדור החדש.
לעומת הרבייה הזוויגית ,רבייה אל־זוויגית בצמחים נקראת גם רבייה וגטטיבית (וגטטיבי
פירושו :גידול ,צמיחה) ,זהו תהליך ביולוגי שבו יצור יוצר העתק של עצמו הדומה לו מבחינה
גנטית (למעט מוטציות) ,מבלי שיהיה מעורב בתהליך חומר תורשתי מיצור אחר .איברים שונים
של הצמח (שאינם מעורבים ברבייה זוויגית)  -גבעולים ,ענפים ,עלים ושורשים  -משמשים
מקור לגידול צמח חדש .כל אחד מאיברים אלה יכול להתפתח לצמח שלם (רבייה וגטטיבית
יכולה להתקיים ללא תלות בגיל הצמח ובעונת השנה)]1,2[ .

צורות רבייה

רבייה זוויגית

רבייה אל זוויגית

צאצאים שונים
מבחינה
תורשתית

צאצאים זהים
מבחינה
תורשתית
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שני מאפיינים חשובים של צמחים מאפשרים רבייה אל־זוויגית במשך שנים רבות מאוד :
 .1התפתחות נמשכת  -בקצות הענפים והשורשים המהווים את קדקודי הצמיחה של הצמח
ובניצנים שבסמוך לעלים יש רקמות מיוחדות  -מריסטמות ,שהתאים שלהן מתחלקים בקצב
מהיר ויכולים להתפתח ולהתמיין לרקמות שונות ולאיברים שונים :עלים ,פרחים ,ענפים
ושורשים.
 .2יכולת התחדשות (רגנרציה)  -לתאים הבוגרים של הצמח שכבר התמיינו יש יכולת
התחדשות .תאים אלה דומים בתכונותיהם לתאי הגזע הנמצאים אצל בעלי חיים בתחילת
חייהם ,אשר עוד לא עברו התמיינות לסוג רקמה .בשונה מתאים אלו התאים אצל צמחים יכולים
להתמיין לסוג רקמה חדש גם לאחר המיון הראשוני אם יש צורך בכך .יכולת זאת מתאפשרת
בעיקר הודות לתכונות אלו :
•

בכל אחד מתאי הצמח קיים כל המידע התורשתי הדרוש לבנייה של צמח שלם.

•

תא בוגר שכבר עבר התמיינות יכול לחזור ולהיות בעל כושר חלוקה כתא מריסטמטי
בדומה לתא גזע עוברי בבעלי חיים.

רבייה אל־זוויגית מתרחשת באופן טבעי בדרכים שונות ,אך בכולן התהליך התאי שעליו היא
מבוססת הוא מיטוזה]3[ .
בניסוי שלנו בדקנו את השפעת כמות העלים על התפתחות השורשים בייחורי לבנדר דגול.
למעשה בעיסוקנו בנושא זה אנו עוסקים ברבייה בצמחים (רבייה אל מינית).
במקום להשתמש בהורמון השרשה בחרנו להשתמש בדבש מכיוון שקראנו על ניסוי בו
השתמשו בדבש כתחליף להורמון השרשה עקב סגולותיו האנטי בקטריאליות ותכולתו שכוללת
בין היתר הורמונים מעודדי השרשה.
לפי הבנתנו ,השימוש בדבש כתחליף להורמון השרשה הוא נושא שעדיין לא נחקר באופן נרחב
וחסר מידע על מאפייני השימוש בו באופן זה ועד כמה הוא יעיל ושימושי לייחור צמחים.
דבר נוסף שמשך אותנו לכיוון זה הוא העובדה שדבש הוא חומר טבעי ובלתי מזהם בניגוד
להורמוני השרשה סינתטיים למיניהם כגון אוקסין ובהיותנו נערים אשר שמים את חשיבות
איכות הסביבה בראש סדר העדיפויות נמשכנו לכיוון זה.
התפתחות השורשים בייחור נעשית במנגנון של "פיתוח שורשים לא צפוי" שמתייחס
להתפתחות שורשים מחלקי הצמח שהם לא השורש.
פיתוח שורשים לא צפוי מתרחש גם באופן טבעי בצמחים מסוימים (פיקוס ,תותים) וגם כתגובה
פתאומית לטראומה לחלקי הצמח ובמקרה שלנו לחיתוך הצמח בעת הייחור]4[ .
ישנם מס' גורמים ,פנימיים וחיצוניים ,המשפיעים על התפתחות השורשים בייחור.
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גורמים פנימיים:
המיקום בצמח אשר ממנו נלקח הייחור  -ענף ,פקעת או עלה (ההבדל שנוצר הוא בגלל
העובדה שלכל איבר תפקיד שונה ולכן תכולתו שונה).
גיל צמח האם וסוגו  -צמח אם צעיר הוא בעל פוטנציאל גבוה יותר לייצור ייחורים שישתרשו
ויתפתחו מאשר צמח אם מבוגר .זאת מכיוון שבייחור הצעיר ישנם יותר הורמונים וחומרי
תשמורת שחשובים להתפתחות הייחור .ההבדל שנובע מסוג צמח האם נוצר בגלל שוני בריכוז
ההורמונים בין צמח לצמח.
גורמים חיצוניים :
מצע השרשה – לחות דרושה למצע השתילה של הייחור כמו גם ניקיון וחדירות לאוויר כדי
שהייחור לא ינבל וכדי שלא יחדרו חומרים שעשויים להביא לריקבון דרך החתך.
כמות המים – המים אשר דרושים לייחור עבור חילוף החומרים משפיעים על קצב התפתחותו
ועל אופן התפתחותו בכלל (עודף מים יכול לגרום לנבילה של הצמח ,ואילו ,חוסר במים יגרום
לאפקט דומה).
טמפרטורה – הטמפרטורה השוררת בסביבת הגידול של הייחור היא קריטית מכיוון שחום
גבוה מדי יכול לגרום לחילוף גזים מוגבר ולאיבוד מים של הצמח ואף להרס המבנה החלבוני
של התאים (דנטורציה) במקרים קיצוניים ומנגד ,קור עז מאפשר מצב
של תרדמת (האטת הפעולות החיוניות) ואף קיפאון של המים התאיים
והבין תאיים במקרים קיצוניים ,דבר שיביא להרס של קרום התא ושל
דופן התא.
אור/תנאי התאורה – אופן התאורה וכמות האור שמקבל הצמח
מהשמש משפיעים על ייצור האנרגיה של הצמח בתהליך
הפוטוסינתזה ,אור ברמה לא מספקת ייצור חוסר בהפקת סוכרים
שיפגע בתהליך הנשימה התאית שנחוץ ביותר לקיומם של חיים.
אור במידה גבוהה מדי ייצור חום גבוה שנזקיו מתוארים למעלה וגם
קרינה גבוהה שיכולה לפגוע בתאי האפיתל של הצמח.
לחות – אחוזי הלחות שבאוויר משפיעים על אידוי המים דרך הפיוניות,
אחוזי לחות גבוהים גורמים לאידוי מופחת ועודף של מים ,אחוזים
נמוכים גורמים בדיוק להפך ,אידוי מוגבר וסכנה של חוסר במים.
עונת השרשה – לעונת ההשרשה יש השפעה כאשר מבצעים את הייחור בסביבה חיצונית אך
מאחר ואנחנו ביצענו את הניסוי בחממה ,המשתנה הזה זניח יחסית]4[ .
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כאמור ,בעבודתנו בדקנו כיצד כמות העלים בייחור תשפיע על השרשתו והתפתחותו .העלים
שבצמחים יכולים להשפיע על גדילת הייחור בכמה דרכים:
 .1פוטוסינתזה  -היא תהליך הפקת אנרגיה ותרכובות אורגניות מתרכובות אי -אורגניות המתקיים
בחלק מהיצורים החיים (בעיקר בצמחים ואצות) ,כתוצאה מקליטת אור ופירוק מים ופחמן דו-חמצני.
הפוטוסינתזה מתרחשת בדרך כלל בתוך עלי הצמח ,באברון ששמו כלורופלסט וצבעו בדרך כלל ירוק
(הוא הנותן לצמח את צבעו) .בתהליך הפוטוסינתזה נוצרים חומרים אורגניים החיוניים לצמיחה
והתפתחות .בנוסף ,תוצרי הפוטוסינתזה (פחמימות וחמצן) משמשים בתהליך הנשימה התאית ליצירת
אנרגיה זמינה ( )ATPהחיונית לתהליכים שונים בתא ובין היתר גם לחלוקת תאים (לגדילה וצמיחה).

 .2איבוד מים – הצמחים מבצעים חילוף גזים דרך פתחים שבד"כ ממוקמים בחלקם התחתון
של העלים ונקראים פיוניות ,בתהליך חילוף הגזים הרבה פעמים הצמח מאבד מים בצורה של
דיות .בנוסף ,מים מתאדים מפני שטח העלה .המים חשובים לפתיחת הפיוניות .במצב של
מחסור של מים בצמח הפיוניות לא יפתחו ולא יוכל להיכנס  ,CO2שהנו מגיב חיוני בתהליך
הפוטוסינתזה .לכן ,המים נחוצים לצמחים בכלל ובייחור בפרט לתהליך הצמחת השורשים
שדורש אנרגיה ,ולתהליכים רבים בתא ביניהם פוטוסינתזה (הפקת אנרגיה באמצעות אנרגיית
אור) ]5[ .
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פוטוסינתזה  +כניסה ויציאת חמצן פד"ח ומים בצמח:

מכאן ,שכמות קטנה מדי של עלים לא תאפשר מספיק פוטוסינתזה (שמתרחשת בעלים –
בכלורופלסטים שבתאי הצמח) ,וכמות גדולה מדי של עלים עשויה לגרום לאיבוד של יותר מדי
מים.
צמח הבוחן ששימש בעבודתנו היה הלבנדר הדגול ( -נקרא גם" :אזוביון דגול") הוא בן-שיח
(שיח אשר אורך גזעו לא עולה על  50ס"מ) ממשפחת השפתניים ,הוא גדל על קרקעות חול-
חמרה והוא נפוץ בישראל במישור החוף ובמרגלות החרמון]6[ .
הלבנדר משרת תרבויות רבות וכבר במצרים הקדומה השתמשו בו ליצירת תכריכים לחניטה.
היוונים הקדמונים השתמשו בו לטיפול במגוון סימפטומים שונים כמו :נדודי שינה ,כאבי שרירים
ואפילו אי שפיות.
גם ברומא העתיקה השתמשו בו לרחצה ולטיהור הגוף והנפש.
הלבנדר ידוע כבעל סגולות של הקלה על דכאון ,התמוטטות עצבים וטראומה נפשית.
ללבנדר גם תכונות הרגעה היעילות לטיפול במצבים קליניים שונים כגון :חרדה ,הפרעות שינה,
מתח ,מיגרנות ,כאבי פרקים ושרירים וכאבי ראש.
פעילותו האנטי דלקתית של הלבנדר מסייעת להפחית זיהומים והוא משמש גם לטיפול נרחב
בבעיות עור כמו :פצעים פתוחים ,דרמטיטיס ,סדקים ,פסוריאזיס ואקנה.
כמו כן משמש הלבנדר לטיפול בבעיות שקשורות למערכת העיכול כדוגמת :גזים ,בחילות,
כאבי בטן ,הקאות ,מעי רגיז וגם דלקות קיבה ומעיים.
ניחוחו החזק של הלבנדר מקל על מערכת הנשימה במצבים של שיעול ,צינון ושפעת,
ברונכיטיס ,אסטמה ,דלקת גרון ודלקת ריאות.
ללבנדר הרבה שימושים בין היתר כחליטת צמחים וכמבשם ריחני ואפילו כתיבול בבישול וטיפול
במזיקים]7[ .
הלבנדר נחשב לאחד הצמחים השימושיים לביצוע ייחורים]8[ .
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שאלת החקר :מהי השפעת כמות העלים לייחור לבנדר על התפתחות שורשיו?
השערתנו היא שככל שמספר העלים גדול יותר ,עד גבול מסויים ,כך הייחור ישריש יותר
ויתפתח יותר .אך מספר עלים גבוה מדי יפגע בהשרשה ובהתפתחות הייחור.
הבסיס הביולוגי /ההסבר להשערה זו :מכיוון שתהליך הפוטוסינתזה ,שהצגנו לעיל ,מתרחש
בעלים ובו נוצרים חומרים אורגניים המשמשים לבניית תאים וגם משמשים בתהליך הנשימה
התאית לייצור אנרגיה זמינה ( )ATPהנדרשת לתהליכים שונים החשובים לצמיחה והתפתחות,
בין היתר ,חלוקת תאים.
בנוסף ,להגדלת כמות העלים מעבר לרף מסוים ,האידיאלי /המיטבי ,תהיה השפעה שונה
ושלילית על התפתחות הייחור לדעתנו.
ככל שלצמח יהיו יותר עלים ,כך הוא יאבד יותר מים (בדיות או התאדות) ,וככול שיהיו לו יותר
עלים הצמח יבזבז יותר אנרגיה על תחזוקתם.
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מערך החקר
תאריך העמדת הניסוי16.9.2019 :
מיקום העמדת הניסוי :חווה אקולוגית של בית הספר בנהלל.
משך העמדת הניסוי 150 :דקות.
הטיפולים :עשינו  5טיפולים שהשוני ביניהם היה מספר העלים בייחור ,בהתאם לשאלת החקר.
ייחורים ללא עלים
 2זוגות עלים לייחור
 3זוגות עלים לייחור
 4זוגות עלים לייחור
 5זוגות עלים לייחור
מספר פריטים לטיפול 20 :ייחורים לכל טיפול ( 100פריטים סה"כ)
המשתנה התלוי הוא :התפתחות השורשים /השתרשות הייחורים לאחר חודש ושבוע מתאריך
העמדת הניסוי.
המשתנה הבלתי תלוי הוא :מספר העלים בייחור.
תאריך המדידה23.10.19 :
משך המדידה 120 :דקות
גודל הייחור 16 :ס"מ כולל ראש צמיחה
שיטת מדידה :מדדנו את אורך השורש ואחר כך את אורך הייחור באמצעות סרגל פלסטיק
פשוט ביחידות של ס"מ .כאשר מדדנו את הייחורים בתצפית הכנסנו את הנתונים לטבלת אקסל
שהודפסה מראש ולאחר מכן לטבלת אקסל במחשב על מנת ליצור גרפים.
סוג הקרקע :אדמה כבדה מעורבבת עם אדמה מאווררת – על מנת לנצל את היתרונות של
שני הסוגים:
אדמה כבדה מכילה חומרי הזנה רבים לרבות דשן ומינרלים.
אדמה מאווררת (המכילה גם טוף) מאפשרת אספקת חמצן אופטימלית לשורשים אשר זקוקים לו.
הניסוי היה מורכב משני שלבים :שלב העמדת הניסוי ושלב המדידה .שני השלבים לקחו
כשעתיים וחצי לכל שלב.
האורגניזם הנבדק הוא הלבנדר הדגול (נקרא גם" :אזוביון דגול") הלבנדר הדגול הוא בן-שיח
(שיח אשר אורך גזעו לא עולה על  50ס"מ) ממשפחת השפתניים ,הוא גדל על קרקעות חול-
חמרה והוא נפוץ בישראל במישור החוף ובמרגלות החרמון.
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תיאור מהלך הניסוי :הגענו ב  16.9.19 -לחווה האקולוגית ,ערבבנו אדמה כבדה ומוצקה עם
אדמה מאווררת ,העברנו את האדמה לתבניות שתילה עמוקות  ,6x4השתמשנו רק בעשרים
חורים (מתוך  ,)24נפח כל חור –  200מ"ל .חתכנו בצורה אלכסונית  100ענפי לבנדר באורך
של כ –  16ס"מ .הורדנו מהענפים את העלים לכמויות של ( 0ללא עלים בכלל) 2 ,פיצולים3 ,
פיצולים 4 ,פיצולים ו –  5פיצולים -לא כולל קודקוד הצמיחה .סימנו את התבניות עם פוליגל
בחמישה צבעים שונים ,צבע ואות ייחודיים לכל טיפול ;  -Aצהוב ( 0עלים) -B ,תכלת (2
פיצולים) -C ,כתום ( 3פיצולים) -D ,סגול ( 4פיצולים) -E ,אדום ( 5פיצולים).
בניסוי שלנו בדקנו את הטווח שבין  0זוגות עלים לבין  5זוגות עלים (ללא טיפול בעל זוג עלים
בודד) .עשינו זאת מכיוון שבעבודה אנו נדרשים לחמישה טיפולים ורצינו לבדוק טיפולים עם
שוני הדרגתי – עקבי בין כמות העלים שבהם .השתמשנו בטיפול ללא עלים על מנת ליצור
בקרה חיצונית ,לאחר מכן עברנו לכמויות עלים שהיו אופטימליות ,לראייתנו ,לבדיקת שאלת
החקר בניסוי ויצירת בקרה פנימית השוואתית.
משתנים קבועים בניסוי:
אורך הייחור ההתחלתי –  16ס"מ.
כמות המים בהשקייה – תדירות השקייה קבועה ,כל יום בצהריים.
תנאי אקלים – מבוקרים בחממה.
גודל התבנית – ארבע על שש חורים של  200מ"ל – לא שתלנו בטור האחרון של הארבע כך
שיצא  4על חמש...
סוג האדמה – ערבוב של אדמה מאווררת עם אדמה כבדה .בנוסף פזרנו דשן אורגני מעל
לאדמה המוצגת לעיל.
סוג וכמות של חומר ההשרשה – טבילה בדבש.
אופן החיתוך של הייחורים – חיתוך בחלק העליון של צמח בצורה אלכסונית.
עומק השתילה –  10ס"מ בערך.
השקנו את האדמה לפני השתילה ,כך שתהיה רוויה במים .עשינו חורים באדמה לפני השתילה
בעזרת שיפודים על מנת שהדבש יישאר על תחתית הייחור בזמן השתילה ולא יישאר על שכבת
האדמה העליונה .השתמשנו בדבש במקום הורמון השרשה (לקחנו השראה ממאמר בנושא ייחורים
באתר "באמפר" ומסרטון הדרכה בנושא ייחורי לבנדר שמצאנו באתר יוטיוב).
לבסוף בצענו תצפית לאיסוף התוצאות וסיכמנו את התוצאות בקובץ אקסל תוך חישוב ממוצע סטיית
תקן ואחוז סטיית תקן והצגנו את התוצאות בגרף.
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תוצאות
טבלה  :1השפעת מס' עלים לייחור על ממוצע אורך השורשים (ס"מ)

מס' עלים לייחור

ללא עלים
 2זוגות עלים
 3זוגות עלים
 4זוגות עלים
 5זוגות עלים

ממוצע אורך
השורש (ס"מ)

ס.ת

%ס.ת

1
8.2
9.0
8.4
6.5

0
4.0
3.8
3.8
4.4

0
48.5
42.2
45.3
67.3

גרף  :1השפעת מס' עלים לייחור על אורך השורש הממוצע
(ס"מ)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 5זוגות עלים

 3זוגות עלים
 4זוגות עלים
מס' זוגות עלים לייחור

 2זוגות עלים

ללא עלים

מתוך הגרף ניתן לראות שחלה עלייה באורך השורש הממוצע בין הטיפול ללא העלים לבין הטיפול עם
שלושה זוגות העלים .לאחר מכן ,מתחוללת ירידה מתונה באורך השורש הממוצע בין הטיפול עם שלושת
זוגות העלים לבין הטיפול עם חמשת זוגות העלים.
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ממוצע אורך השורשים לייחור (ס"מ)

10

דיון ומסקנות
שאלת החקר בעבודתנו היתה –
מהי השפעת כמות העלים על התפתחות השורשים בייחורי לבנדר?
שיערנו כי ככל שמספר העלים גדול יותר ,עד גבול מסויים ,כך הייחור ישריש יותר ויתפתח
יותר .אך מספר עלים גבוה מדי יפגע בהשרשה ובהתפתחות הייחור.
הבסיס הביולוגי /ההסבר להשערה זו :מכיוון שתהליך הפוטוסינתזה ,שהצגנו לעיל ,מתרחש
בעלים ובו נוצרים חומרים אורגניים המשמשים לבניית תאים וגם משמשים בתהליך הנשימה
התאית לייצור אנרגיה זמינה ( )ATPהנדרשת לתהליכים שונים החשובים לצמיחה והתפתחות,
בין היתר ,חלוקת תאים.
בנוסף ,ל הגדלת כמות העלים מעבר לרף מסויים ,האידיאלי /המיטבי ,תהיה השפעה שונה
ושלילית על התפתחות הייחור לדעתנו.
ככל שלצמח יהיו יותר עלים ,כך הוא יאבד יותר מים (בדיות או התאדות) ,וככול שיהיו לו יותר
עלים הצמח יבזבז יותר אנרגיה על תחזוקתם.

התוצאות שמדדנו בתום הניסוי איששו את ההשערה שלנו .ניתן להבחין בכך כאשר מתבוננים
בטיפול בעל  3זוגות העלים לעומת שאר הטיפולים .שורשיו של טיפול זה צמחו בממוצע לאורך
הרב ביותר מבין כל הטיפולים .בנוסף ,נצפתה עלייה באורך השורשים הממוצע מהטיפול עם
 2זוגות העלים לטיפול עם  3זוגות העלים ולאחר מכן ,ירידה באורך השורשים ככל שהוספנו
עלים בטיפול ,בהתאם להשערתנו (ראה גרף . )1
לכן ,מתוך עבודתנו ניתן ללמוד כי ראשית ,עלים מאוד חשובים להתפתחות השורשים ובהמשך
להתפתחות הייחור .זאת מאחר ובעלים מתרחש תהליך הפוטוסינתזה בו מיוצרים חומרים
אורגניים המשמשים בהמשך לגדילה וההתפתחות (אם כ'חומרי בנייה' של תאים ורקמות ואם
כמקור אנרגיה לתהליך הנשימה התאית ,תהליך בו נוצרת אנרגיה זמינה  ,ATPהנדרשת
לתהליכים ותפקודים שונים בתאים ,בין היתר ,חלוקת תאים .בנוסף ,ראינו כי ככל שיש יותר
עלים לייחור ,עד  3זוגות לענף ,כך התפתחות השורשים טובה יותר .אך בייחורים עם יותר מדי
עלים ,בניסוי שלנו :מ 4 -זוגות עלים ומעלה ,יעכבו את התפתחות השורשים .בכל אופן ,מאחר
ואחוזי סטיית התקן יצאו גבוהים ,לניסויים דומים שיעשו בהמשך ,נציע להגדיל את מספר
החזרות /הייחורים לטיפול.
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ביבליוגרפיה
 .1אמיר רות ,פרנקל דידה ,קווה דליה ,גלעד בתיה ,נוסינוביץ רחל (" )2012רבייה בטבע בצמחים
באדם ובבעלי חיים" נושא " :רביה בצמחים" עמודים ,113-127 :הוצאה לאור :משרד החינוך באמצעות
מל"מ ירושלים ,האוניברסיטה העברית.
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%
%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2.pdf 94%20
 .2אמיר רות ,שדה אירית (" )2015מזרע לזרע" פרק ד" :רבייה :ממעטים לרבים" עמודים ,80-90
הוצאה לאור :מל"מ ירושלים.
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/mizeraheb79-120.pdf
 . 3אמיר רות ,פרנקל דידה ,קווה דליה ,גלעד בתיה ,נוסינוביץ רחל (" )2012רבייה בטבע בצמחים
באדם ובבעלי חיים" נושא " :רביה בצמחים" עמודים ,113-127 :האוניברסיטה העברית.
http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%
%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2.pdf 94%20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734560/ "Plant Physiology" .4
 .5כהנא אורה וודר-וייס דנה ( )2002הספר 'פוטוסינתזה והזנה מינרלית בצמח' ,הוצאת מעלות.
 .6אזוביון דגול .צמח השדהhttps://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=47 .
" .7כל מה שצריך לדעת על לבנדר ,טל עזר"
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=18837
 .8אדנית – הכנת ייחורים – 'חמשת הצמחים הקלים ביותר להשרשה' .עודכן ב 14 -בפברואר 2021
https://bit.ly/3pzXrEB
 .9מאמר בנושא ייחורים באתר "באמפר"/https://www.bumper.co.il :ייחור-עץ-לימון-בתוך-תפו״א-
בדרך-אורגנית/
 .10סרטון הדרכה בנושא ייחורי לבנדר בדבש:
https://www.youtube.com/watch?v=3uF5j5kO7uM
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נספחים
טבלה  :1השפעת מס' עלים לייחור על ממוצע אורך השורשים (ס"מ)

מס' עלים לייחור

ללא עלים
 2זוגות עלים
 3זוגות עלים
 4זוגות עלים
 5זוגות עלים

ממוצע אורך
השורש (ס"מ)

ס.ת

%ס.ת

1
8.2
9.0
8.4
6.5

0
4.0
3.8
3.8
4.4

0
48.5
42.2
45.3
67.3

16

דף תכנון ניסוי המשך :בדיקה -האם ההשפעה של מספר העלים בייחור על התפתחות
הגבעול שלו זהה להשפעה של העלים על התפתחות השורשים?

שם  :דלב גבאי זר
שמות
התלמידים
שאלת החקר
(בשאלה יוגדרו
המשתנים
בבירור ,והקשר
המשוער
ביניהם)

שם :אלעד אביטל

האם ההשפעה של מספר העלים בייחור על התפתחות הגבעול שלו (צמיחת
הייחורלגובה) זהה להשפעה של העלים על התפתחות השורשים?

השערה  +בסיס אנחנו משערים שההשפעה של מספר העלים על התפתחות הגבעול של הייחור
ביולוגי להשערה תהיה זהה להשפעה של העלים על התפתחות השורשים.
(בקצרה)
הבסיס הביולוגי :מכיוון שתהליך הפוטוסינתזה מתרחש בעלים ובו נוצרים חומרים
אורגניים המשמשים לבניית תאים וגם משמשים בתהליך הנשימה התאית לייצור
אנרגיה זמינה ( )ATPהנדרשת לתהליכים שונים החשובים לצמיחה והתפתחות ,בין
היתר ,חלוקת תאים.
בנוסף ,להגדלת כמות העלים מעבר לרף מסויים ,האידיאלי /המיטבי ,תהיה השפעה
שונה ושלילית על התפתחות הייחור לדעתנו.
ככל שלצמח יהיו יותר עלים ,כך הוא יאבד יותר מים (בדיות או התאדות) ,וככול
שיהיו לו יותר עלים הצמח יבזבז יותר אנרגיה על תחזוקתם.
המשתנה
הבלתי תלוי +
אופן השינוי שלו
 +מספר
הטיפולים

המשתנה הבלתי תלוי הוא מספר העלים שמשתנה על ידנו בקביעת מספר העלים
לטיפול.
בניסוי יהיו  5טיפולים בדומה לניסוי המקדים:
 2זוגות עלים
 3זוגות עלים
 4זוגות עלים
 5זוגות עלים
בנוסף ,תהיה בקרה חיצונית (טיפול ללא עלים)

והבקרה בניסוי בקרה חיצונית – ללא עלים
(בקרה חיצונית /
בקרה פנימית השוואתית – השוואה בין הטיפולים בעלי הכמויות המשתנות של
בקרה פנימית
העלים
השוואתית)
המשתנה התלוי
+

המשתנה התלוי  -התפתחות הגבעול של הייחור לאחר חמישה שבועות בהשוואה
לאורכו ההתחלתי
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דרך המדידה – מדידת אורכו של הגבעול בעזרת סרגל ביחידות ס"מ

דרך המדידה
שלו
בניסוי יש  5טיפולים
אם יש דרך
נוספת לבדיקת
המשתנה התלוי
(נדרש אם יש
פחות מ5 -
טיפולים)
 /לבנדר דגול
האורגניזם
צמח הבוחן

מספר פריטים  20חזרות
ו/או חזרות (לכל  5תבניות שתילה שבכל תבנית  20ייחורים .כל תבנית תכיל את אחד מהטיפולים
טיפול)
משתנים קבועים אורך הייחור ההתחלתי –  16ס"מ.
כמות המים בהשקייה – תדירות השקייה קבועה ,כל יום בצהריים.
תנאי אקלים – מבוקרים בחממה.
גודל התבנית – ארבע על שש חורים של  200מ"ל
סוג האדמה – ערבוב של אדמה מאווררת עם אדמה כבדה.
סוג וכמות של חומר ההשרשה – טבילה בדבש.
אופן החיתוך של הייחורים – חיתוך בחלק העליון של צמח בצורה אלכסונית.
עומק השתילה –  10ס"מ בערך.
שאלת חקר
נוספת (לקבוצה
של  3תלמידים)
והסבר קצר
לקשר שלה
לשאלת החקר
המרכזית.

בחרנו לעשות ניסוי המשך מאוד דומה לניסוי המקורי שלנו כדי לבדוק לעומק את המשתנים האפשריים
בתהליך הייחור של צמח זה ולהוסיף לידע הקיים בתחום.
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