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 מבוא

על נביטת  , בתוך מצע אגר,השפעת ריכוזי מלח שוניםבעבודת החקר שלנו בדקנו את 
 זרעי חיטה.

( על  4% - 0%השפעת ריכוזי מלח שונים ) בטווח של שלנו עוסקת בעבודת החקר 
 נביטת זרעי חיטה.

 

 

 

 

 

 

היות  .מאוד בימים אלה וחשובנושא הנביטה בריכוזי מלח שונים הינו קריטי 
המים המתוקים הולכים ומצטמצמים. מקורות ו, בעקביותוההתחממות הגלובלית עולה 

כעת  ניתכיםאשר  קרחוניםכמרבית מקורות המים המתוקים נמצאים קפואים 
  .מפני שריכוז המלח שלהם עולה לאוקיינוס המלוח ומאבדים את מתיקותם

 

להשקיה  חלופייםמקורות מים הזו, נוצר צורך למציאת  בעקבות החמרת הבעיה
 ועוד. מן הים ם מלוחיםמיהשקיה בבחקלאות כגון: התפלה, השקיה במי שופכין, 

א במים מתוקים אך, בעקבות המחסור ניסו לחשוב על והשימוש הנפוץ להשקיה ה
למשל,  במקורות מים אחרים בשימוש רבותבעיות  קיימות. להשקיה דרכים שונות

קיימא, לא לא בר ו התפלה, אשר הופכת מי מלח למים מתוקים היא תהליך יקר מאוד
 .סיכון רב לזיהום הקרקעמהווים ומי שופכין  ה רחבהריאלי להשתמש בו להשקי

לתא  הכנסת והוצאת מיםתהליך האוסמוזה, ב( הוא זה ששולט ב3מפל הריכוזים )
ומהתא. כאשר צמח נמצא בתוך תמיסה היפרטונית )ריכוז מומסים גדול יותר מחוץ 

כמות ל זקוק ((. הנבט2לתא( מים יוצאים מן התא בצורה ספונטנית )אוסמוזה )
תהליך  –של מים על מנת לקיים את התהליך הראשון בנביטתו  ומינימלית מסוימת
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מספקת של מים, הזרע לא יוכל (. עם כמות לא 4ספיגת המים, תהליך התפיחה )
  לקיים תהליך זה ולכן לא ינבוט.

יותר אשר  יםמלוח יםהאפשרות של נביטת זרעים במצעבניסוי שלנו רצינו לבחון את 
רמת מליחות המים הינה קריטית  ת.בתחום החקלאו ו את מליחות קרקעות שונותידמ

רקע שפוגע מפני שכאשר המים מתאדים המלח נשאר ותורם לתהליך המלחת הק
בריכוז  ,בצמחים. אם הניסוי שלנו יצביע על אחוזי נביטה גבוהים בין הזרעים הנבדקים

נוכל לומר בביטחון שניתן לחסוך במים מתוקים ולהשקות במים עם  ,מלח מסוים
מליחות רבה יותר והצמחים עדיין ישגשגו. כך, נחסוך את המשאב המוגבל והחשוב 

  מים מתוקים. –הזה 

 
יוכלו להתאים את הם  ןבעזרתניסוי יוכלו גם לשרת את החקלאים בכך שתוצאות ה

  ה לאזור בארץ לפי מליחות הקרקעות.חיטהגידול 

 גורמים רבים משפיעים על מליחות הקרקעות, כמו: דישון רב, אקלים וטופוגרפיה.

 גורמים אלו משפיעים על מליחות הקרקע בדרכים הבאות:

, תחום בגאוגרפיה, העוסק בחקר צורות פני השטח של כדור הארץ זהו  - טופוגרפיה
אם הצורה מאפשרת תנועת מלחים, תנועות מי תהום גבוהים )מי תהום מלאים 

אשר מתנקזים לאזור אחד ובכך ממליחים את הקרקע בו רמת המליחות  במלחים(
 תנסוק.

ה מתאדים וכאשר מי ההשקיהדשנים מלאים בחומרים ומלחים שונים  –דישון רב 
 .ותהבתורם ממליחים או המלחים נשארים בקרקע

באזורים יבשים כמו מדבריות ומקומות ללא משקעים רבים ובעלי  –אקלים 
 נוצרות קרקעות מלוחות. ,טמפרטורה גבוהה יחסית אשר מייבשת את הקרקע

תוצאות הניסוי, אשר ישקפו מהי המליחות הקרקע האופטימלית לגידול חיטה, יהוו 
ובכך יחסכו כסף,  –עזר לחקלאים בבחירת אזור הגידול ומליחות מי ההשקיה כלי 

 משאבים וזמן עבורם לעומת אם יצטרכו לגלות זאת בניסוי וטעיה.

נביטה היא שלב המעבר מזרע לצמח. זהו תהליך בו העובר שבזרע עובר ממצב 
 תיים.תרדמה למצב של פעילות פיסיולוגית מואצת, כתוצאה משינוי בתנאים הסביב

(4) 

 התנאים הבסיסיים לנביטה:

השלב הראשון של הנביטה הוא תהליך של ספיגת מים. זהו תהליך ספונטני.  – מים
 –בקליפתו של הזרע יש חומרים חלבוניים סופחי מים. לכן, זרע שבסביבתו יש מים 

יונק אותם במהירות ובכוח רב ונפחו הולך וגדל. זהו תהליך התפיחה. התפיחה יוצרת 
מכני חזק בסביבתו של הזרע, הסודק את קליפת הזרע, ומפנה מקום בקרקע  לחץ

 ההרכב הכימישיעור ספיחת המם ע"י הזרע תלוי בשלושה גורמים:  לשורשון הנובט.
 .זמינות המים לצמחשל החומרים הסופחים בזרע, חדירות הקליפה למים, 

הנשימה צורך מהירה, תהליך הנבט "המתעורר" מתרדמתו נושם בצורה  –אוויר 
 ה.טחמצני. לכן נוכחות אוויר בקרקע היא תנאי הכרחי לנבי-חמצן ופולט פחמן דו

לכל סוג זרעים ישנה טמפרטורה אופטימלית, בה הוא נובט הצורה הכי  –טמפרטורה 
 טובה.
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יש זרעים שמגיבים בצורה שונה לאור, את חלקם זה מעודד, את חלקם זה  –אור 
 ע.מדכא ועל חלקם הוא לא משפי

בנוסף ישנם גורמים נוספים המשפיעים על הנביטה והם אינם חיצוניים. כמו, עובי 
 קליפתו של הזרע והורמונים שונים.

אלו קבועים על מנת לוודא שההשפעה היחידה חיצוניים בניסוי שלנו שמרנו על תנאים 
כמו כן, עשינו חזרות רבות בשביל  על הנביטה היא השינוי בריכוזי המלח במצע האגר.

בזרע המשפיעים על נביטתו לחזק את אמינות הניסוי גם מבחינת הגורמים הפנימיים 
  שעליהם איננו יכולות לשלוט.

 תהליך הנביטה:

 קליטת מים ותפיחה, אשר גורמת לסדיקת הקליפה. -
 הפעלת אנזימי נשימה ועיכול.קליטת המים גורמת ל -
 .את מעכבי הנביטהכמו כן, הם גם מבטלים  -
 יופיע השורשון ואחריו הנצרון. -
 .(4) הפסיגים שהכילו את חומרי התשמורת יהפכו לעלים הראשונים -

 

השייכים למשפחת הדגנים  (Triticum) מזן גליל מחקר שלנו השתמשנו בזרעי החיטהב
חיטה הוא הגידול השני הנפוץ ביותר . והם נפוצים מאוד בתזונה העולמית והישראלית

בעולם אחרי תירס ולפני אורז. היא גדלה בכל חלקי העולם, גרגירי החיטה מכילים כ־
של חומרים חלבוניים, בהתאם לכך היא משמשת למאכל. מגוון  10%עמילן וכ־ 70%

 . (5) אופני ההכנה והמאכלים המבוססים על החיטה הוא רב והיא נחשבת למוצר יסוד
ם על גידולם החלטנו לבסס את הניסוי בשל חשיבותם הרבה ומחסור המים המאיים ג

כמו כן, הזרעים עצמם נוחים לעבודה ולמעקב ותהליך הנביטה שלהם  .על נביטתם
 .מהיר ביחס לזרעים אחרים

על שיעור נביטת זרעי  , בתוך מצע אגר,מהי השפעת ריכוזי מלח שונים שאלת החקר:
 חיטה?

פחות נבטים ינבטו עד השערתנו היא שככל שנעלה את אחוזי מליחות המצע כך 
 חידדנוביססנו את השערה זו על הידע הקודם שלמדנו בכיתה ו לחוסר נביטה מוחלט.

 עבודה זו.עזרת מקורות המידע בב

 

 הבסיס הביולוגי:

ושינוי מפל המים חשובים לתהליך תפיחת הזרע שהוא התהליך הראשון בנביטה 
להשפיע של כניסתם לזרע מפני יכול ( בעזרת כמויות שונות של מלח 3הריכוזים )

( מתבסס על מפל הריכוזים. 2שתהליך האוסמוזה בו מים נכנסים ויוצאים מן התא )
 ללא כמות מים מספקת הזרע לא יוכל לנבוט.
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 כולל שיטות וחומרים מערך המחקר

אותה חקרנו בחנה את השפעת ריכוזי מלח שונים, בתוך מצע אגר, על שאלת המחקר 
 נביטת זרעי חיטה.

 

ביה"ס. את התוצאות במעבדת  2.12.2019הניסוי העמדנו בתאריך מערכת את 

 .6.12.2019ותיעדנו בתאריך  אספנו 

טיפולים שונים כאשר בכל טיפול ריכוז מלח שונה. בכל טיפול  5בניסוי זה בדקנו 

 חזרות.  4ביצענו  

, כמספר החזרות, אותם  1-4של כל טיפול במספרים  תחילה סימנו את צלחות הפטרי

 כתבנו בתחתית צלחת הפטרי ביחד עם שם האורגניזם וריכוז המלח.

 

 

 

 

 

 האגר:הכנת 

גרם אגר. את התמיסה  6-מ"ל של מים מזוקקים ו 200מ"ל הוספנו  250בכוס של 

רבוב ומד טמפרטורה. כאשר מד על פלטת חימום ותוכה שמנו מגנט עהנחנו 

מעלות צלסיוס העברנו את הכוס מן הפלטה לתוך גיגית  90הטמפרטורה הורה על 

 מעלות צלסיוס. 60-מים קרים עד ירידת הטמפרטורה ל
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 הקירור:

 

ששקלנו במאזניים דיגיטליות רגישות עפ"י  (NaCl)לכל כוס הוספנו מלח בישול 

 הכמויות שלהלן:

 כמות המלח לטיפול:

 גרם. 0 –מלח(  0%) - טיפול הבקרה –לטיפול הראשון 

 גרם. 2 –מלח(  1%לטיפול השני )

 גרם. 4 –מלח(  2%לטיפול השלישי )

 גרם. 6 –מלח(  3%לטיפול הרביעי )

 גרם. 8 –מלח(  4%לטיפול החמישי )

 

המלח על פי המלצות מעבודות ביוחקר דומות משנים קודמות אשר  ריכוזיקבענו את 

 .מיטביות ניסויקבלת תוצאות ל םאופטימלי ריכוזים אלהכך ש הצביעו על
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 ים שקבענוריכוזלפי ההוספנו וערבבנו את המלח  תמיסת האגר, לאחר קירור

 ים השונים.טיפולב

 

 הכנת המצע בצלחות פטרי:

מ"ל  50מעלות צלסיוס שפכנו אותה למבחנה בנפח של  50-כשהתמיסה התקררה ל

מ"ל. בנקודה זו שפכנו את התמיסה לצלחת הפטרי כך  30עד שהגיעה לנפח של 

 מ"ל של התמיסה. 30שבכל צלחת היו 

כשסיימנו למלא את הצלחות בתמיסה סגרנו את המכסה והכנסנו אותן למקרר לקירור 

 .האגרמלאה של  עד לקרישה
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 זריעת החיטה:

 זרעי חיטה וסגרנו את הצלחות. 10קרישת האגר הנחנו בכל צלחת  לאחר

לאחר מכן הכנסנו אותן לתוך ארון חשוך )על מנת לשמור על כמות אור וטמפרטורה 

 קבועה( שיפתח רק בסיום הניסוי.

 

נביטת זרעי החיטה, מדדנו על ידי שיעור את המשתנה התלוי,  המשתנה התלוי:

ימים לאחר ביצוע הניסוי  ארבעהספירת מספר הזרעים שנבטו בכל צלוחית 

 את מספר זה המרנו לאחוזי נביטה בכל צלוחית ובכל טיפול.(. 6.12.2019)

, 0%טיפולים עפ"י הריכוזים הבאים:  5ריכוז המלח. )ערכנו  המשתנה הבלתי תלוי:

 (4% –ו  3%, 2%, 1%

, טמפרטורת החדר כמות הזרעים בכל טיפול ובכל חזרה רמים הקבועים בניסוי:הגו

 גודל הצלחת ונפח האגר, זרעים מאותו מקור, כמות האור.

כל אחד מגורמים אלה עשוי להשפיע על אחוז הנביטה. כדי לוודא שרק ריכוז המלח 

החזרות שונה, הקפדנו לשמור על גורמים ותנאים אלה אחידים בכל הטיפולים ולכל 

כך שבמידה ונקבל הבדלים בתוצאות נוכל להסיק שהם תוצאה של ריכוזי המלח 

 השונים במצע.

 –(. בקרה חיצונית ללא המשתנה הבלתי תלוי 0%הצלחות ללא המלח )ריכוז  בקרה:

 ריכוז המלח.

, 1%, 0%טיפולים +בקרה עפ"י הריכוזים הבאים:  4+ בקרה )ערכנו  4:  מס' טיפולים

 (4% –ו  3%, 2%

 חזרות לכל טיפול 4 מס' חזרות:

( xy)פיזור עיבדנו בגיליון אלקטרוני, אקסל, לטבלאות וגרף רציף הניסוי ת התוצאות א

 .כיון שהמשתנה ריכוז המלח הוא משתנה רציף
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 תוצאות:

 .נביטת זרעי חיטה שיעור על , במצע אגר,: השפעת ריכוז המלח1טבלה מס' 

 ריכוז )%(

אחוז 
נביטה 
ממוצע 
לטיפול 

)%( 

 סטיית תקן

אחוז סטיית 
תקן מהממוצע 

)%( 

0 97.5 0.05 5.1 

1 90 0.082 9.1 

2 77.5 0.05 6.5 

3 20 0.082 40.8 

4 0 0 0 

 

-0%מתארת אחוז הנביטה הממוצע בכל אחד מן ריכוזי המלח שבדקנו ) 1טבלה 

 ( ואת אחוז סטיית התקן שלו מהממוצע.4%

היה נמוכה מאוד מכיוון שהתוצאות  0%אחוז סטיית התקן מהממוצע בריכוז המלח 

 ברובן. דומותהיו 

היה גבוהה יותר מן הקודמת לה מפני  1%אחוז סטיית התקן מהממוצע בריכוז המלח 

 שפיזור התוצאות היה רחב יותר .

היה נמוכה גם היא כי התוצאות היו  2%אחוז סטיית התקן מהממוצע בריכוז המלח 

 אחת לשנייה. מאדדומות 

ביותר מכיוון ה אחוז סטיית התקן מהממוצע היה גבוה 3%לעומת זאת, ריכוז המלח 

 .שהתוצאות היו מגוונות

משום שבכל הטיפולים  0היה  4%אחוז סטיית התקן מהממוצע בריכוז המלח 

 נביטה. 0% –ה אותה תוצאה התקבל
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 השפעת ריכוז המלח, במצע אגר, על שיעור נביטת זרעי חיטה. :1גרף 

 

שאחוז הנביטה הגבוה ביותר הוא בריכוז  בוניתן לראות ו 1בוסס על טבלה מ 1גרף 

, מנקודה מתחילה מגמת ירידה יחסית מתונה באחוז הנביטה עד לריכוז 0%מלח 

מתוארת ירידה חדה באחוז נביטת  3%-2%מכן, בין הריכוזים . לאחר 2%מלח של 

ושם היא  4%-3%זרעי החיטה. הירידה באחוזי הנביטה מתמתנת בין אחוזי המלח 

 נביטת זרעי חיטה. 0%מגיעה ל
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 מסקנות:דיון 

 

בדקנו את השפעת ריכוזי מלח שונים בתוך מצע אגר על שיעור נביטת שערכנו בניסוי 

 זרעי חיטה.

 

השערת המחקר שלנו הייתה שככל שאחוז מליחות המים יהיה גבוה יותר כך שיעור 

ן שאחוז מליחות גבוה במים יביא לכך שזרעי החיטה יאבדו ונביטת החיטה יקטן, מכיו

מים, עקב הפרשי ריכוזים בין תאי הזרע ומי ההשקיה. כלומר, מי ההשקיה יהוו 

יכוז מסוים של מלח הזרע יתייבש ואחוז הנביטה מרסביבה היפרטונית לתאי הזרע. 

 שלא תהיה נביטה בכלל. עדירד 

תוצאות הניסוי מאששות את השערתנו, ניתן לראות ירידה מגמתית באחוזי הנביטה 

 ככל שאחוז המלח עולה: 

 )נביטה(. 97.5% –מלח(  0%בטיפול הראשון )

 )נביטה(. 90% –מלח(  1%בטיפול השני )

 )נביטה(. 77.5% –מלח(  2%בטיפול השלישי )

 )נביטה(. 20% –מלח(  3%בטיפול הרביעי )

 )נביטה(. 0% –מלח(  4%בטיפול החמישי )

מלח היווו סביבה היפוטונית ושם ראינו שאחוז  1%( והטיפול של 0%טיפול הבקרה )

מים חדרו באוסמוזה לתאי הזרעים, מעכבי נביטה נשטפו והנביטה היה הגבוה ביותר. 

הפסיגים קלטו מים ותפחו. לאחר מכן העובר קלט מים והחלה הפעילות המטבולית 

הכוללת פעילות אנזימטית ונשימה תאית מואצת. חומרי התשמורת פורקו מהפסיגים, 

 והנצרון החלו להתפתח.החלו תהליכי בניה והשורשון 

בתמיסה היפרטונית, תאי הזרע איבדו מים  ,(4%) 5 -אך בעיקר ב  (3%) 4בטיפולים 

ולא התרחשה נביטה. הזרע לא קיבל את כמות המים הנחוצה לנביטה וכתוצאה מכך 

כמעט ולא התקיימה הנשימה התאית והפעילות האנזימטית הייתה מועטה או שלא 

לא התרחשה  5התרחשה נביטה מועטה ובטיפול  4התרחשה כלל ולכן ב טיפול 

 . נביטה בכלל.

 

( אחוז סטיית התקן מהממוצע גבוה ביחס לשאר הטיפולים. כיון 3%) 4בטיפול מס' 

שעסקנו באורגניזמים חיים תתכן שונות שנבעה מגורמים שאינם בשליטתנו. למשל, 

מקור הזרעים )למרות שהשתמשנו בזרעים מאותה שקית לא ניתן להבטיח זאת 

  במאת האחוזים(.

חזרות  להשיג תוצאות אמינות שמבוססות עלרחב על מנת נהיקף המחקר שלנו היה 

יתכן והגדלת מספר החזרות הייתה מקטינה את אחוז סטיית התקן  רבות.

 1מהממוצע.

 

 

בה הוספנו טיפול ללא מלח. בקרה זו חשובה  –בניסוי שלנו ביצענו בקרה חיצונית 
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מאד כיון שבודדנו את המשתנה הבלתי התלוי שהוא המלח. על מנת לוודא 

שהתוצאות לא מושפעות מגורמים שונים אשר לא נבדקו, שמרנו על הגורמים 

לכל )  טמפ', גודל צלחת, נפח השקייה, מס' זרעים, מקור הזרעים, אור( הקבועים 

 דאנו שהגורם המשפיע היחיד הוא באמת ריכוז המלח.מהלך הניסוי ווי

 

הוספת מלח למצע אגר פוגעת שכי ,מתוך תוצאות המחקר שלנו ניתן לראות  לסיכום

ראינו שלמלח השפעה שלילת על שיעור הנביטה. ככל  זרעי חיטה. הנביטה שלבאחוז 

ה מלח לא מתקיימת נביט 4% –שריכוז המלח עולה, יורד שיעור הנביטה עד שב 

 בכלל

 
יתכן והחקלאי  1%במידה וישנם אזורים עם מים מליחים זמינים וזולים בריכוז של 

יעדיף להשקות במים אלה על חשבון הפחתה בשיעור הנביטה מאשר לשלם מחיר 
בשל כך אם חקלאי ירצה להנביט את זרעי חיטתו יקר עבור מים ללא מלחים בכלל. 

 (.1)אחוזי הנביטה הצפוייםומהם הוא ידע באיזו ריכוזי מלח להשתמש 
 

השפעת ריכוזי המלח על אורך במהלך הניסוי, חשבנו על שאלת המשך החקר, 

מפני שריכוזי המלח משפיעים על נביטת זרעי החיטה, שיערנו שריכוזי  השורשון.

יש חשיבות רבה לחקור את התפתחות . והנצרון ישפיעו גם על אורך השורשוןהמלח 

 הנבט יתפתח לחיטה שתניב זרעי חיטה למזון. הנבט לאחר הנביטה כי הרי
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https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94
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 נספחים:

 :2טבלה 

ריכוז 
המלח 

 סטיית תקן )אחוז נביטה( אחוז נביטה ממוצע לטיפול  אחוז נביטה צלחת מס' )%(

  1 100%     

  2 90%     

0 3 100% 0.975 0.05 

  4 100%     

  1 100%     

  2 80%     

1 3 90% 0.9 0.082 

  4 90%     

  1 80%     

  2 80% 0.775 0.05 

2 3 80%     

  4 70%     

  1 20%     

  2 10%     

3 3 30% 0.2 0.082 

  4 20%     

  1 0%     

  2 0%   0 

4 3 0% 0   

  4 0%     
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 :3טבלה 

מס'  מס' צלחת ריכוז המלח )%(

פריט 

בצלח

 ת

נבט + 

לא 

 -נבט 

אחוז 

נביטה 

בצלח

 ת

אחוז 

נביטה 

ממוצע 

 לטיפול

סטיית תקן 

של אחוז 

 נביטה

0% 1 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 100%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

  2 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 90%     

    6 +       

    7 +       

    8 +     4.33012701

9 

    9 +   97.50

% 

  

    10 -       

  3 1 +       
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    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 100%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

  4 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 100%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

1% 1 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 100%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       
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    10 +       

  2 1 +       

    2 +       

    3 +     7.07106781

2 

    4 + 80%     

    5 +       

    6 +       

    7 -       

    8 -       

    9 +   90%   

    10 +       

  3 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 - 90%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

  4 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 90%     

    6 +       
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    7 +       

    8 -       

    9 +       

    10 +       

2% 1 1 +       

    2 +       

    3 +       

    4 +       

    5 + 80%     

    6 -       

    7 -       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

  2 1 +       

    2 +       

    3 -       

    4 +       

    5 + 80%     

    6 -       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +   77.50

% 

4.33012701

9 

  3 1 -       

    2 +       

    3 +       
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    4 +       

    5 - 80%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

  4 1 +       

    2 -       

    3 +       

    4 -       

    5 - 70%     

    6 +       

    7 +       

    8 +       

    9 +       

    10 +       

3% 1 1 +       

    2 +       

    3 -       

    4 -       

    5 - 20%     

    6 -       

    7 -       

    8 -       

    9 -       

    10 -       

  2 1 -       
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    2 +       

    3 -       

    4 - 10%     

    5 -       

    6 -       

    7 -       

    8 -       

    9 -     7.07106781

2 

    10 -       

  3 1 +       

    2 -       

    3 +       

    4 +       

    5 - 30% 20%   

    6 -       

    7 -       

    8 -       

    9 -       

    10 -       

  4 1 +       

    2 -       

    3 -       

    4 -       

    5 -       

    6 - 20%     

    7 +       

    8 -       
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    9 -       

    10 -       

4% 1 1 -       

    2 -       

    3 -       

    4 -       

    5 - 0%     

    6 -       

    7 -       

    8 -       

    9 -       

    10 -       

  2 1 -       

    2 -       

    3 -       

    4 -       

    5 - 0%     

    6 -       

    7 -       

    8 -       

    9 -   0% 0 

    10 -       

  3 1 -       

    2 -       

    3 -       

    4 -       

    5 - 0%     

    6 -       
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    7 -       

    8 -       

    9 -       

    10 -       

  4 1 -       

    2 -       

    3 -       

    4 -       

    5 -       

    6 - 0%     

    7 -       

    8 -       

    9 -       

    10 -       
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 :ביוסיור דו"ח 

 נועה עובדיה ושקד אבוטבול \דו"ח לתלמיד –סובב כנרת  סיור ביוחקר

הכנרת היא משאב מים ייחודי שממנו תושבי ישראל שותים, משקים, שוחים ונופשים, 

 היא מלאה ביצורים חיים כגון דגים.

הכנרת וחופיה, שחלקם בעלי תשתית אבנית וחלקם בעלי תשתית של חול וטין,  

רחב של חי וצומח הכולל: חיידקים, יונקים, פלנקטון, מהווים בית גידול ייחודי למגוון 

 עצים ועוד.

בשל הירידה מפלס המים של הכנרת מדינת ישראל החלה להשתמש במי ים 

מותפלים כמשאב המים המרכזי שלה על מנת לשאוב פחות מים מן הכנרת, לירידה 

גם משמעותית זאת יש השלכות סביבתיות על הכנרת כמערכת אקולוגית. כמו כן, 

זיהומים הנגרמים מתיירות, מוסדות וארגונים, ניטור איכות המים, חוקים ותקנות ודיג 

 בכנרת באים לידי ביטוי בעיסוק בכנרת.

ביוטים -גורמים רבים משפיעים על המערכת האקולוגית של הכנרת, ביניהם גורמים א

 וביוטים כמו: מליחות הכנרת, טמפ' המים וריכוז החמצן והאדם.

הירידה במליחות הכנרת שנובעת משפיכת מעיינות ונהרות מלוחים,  -נרת מליחות הכ

 משפיעה על היצורים החיים מבחינת התאמת מבנם לסביבתם.

תופעה שמאפיינת את הכנרת היא שכבות מים בעלות  -טמפ' המים וריכוז החמצן 

טמפ' שונה. השכבה העליונה עשירה בחמצן, שמפעפע מהאוויר ומוחדר עם תנועות 

לים ובחמצן שמקורו בפואוסינתזה של האצות. לעומתה, השכבה העמוקה ענייה הג

תופעה זו הפוכה למצב הצפוי הרגיל שבו ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה,  –בחמצן 

כושר המסיסות של החמצן במים יורד. עיקר הפעילות הביולוגית מתבצעת בשכבה 

דגים המתרכזים בשכבה  העליונה ובשכבה התחתונה יש פעילות אנארובית. לעיתים

התחתונה מתים מחוסר חמצן, על אף שאין מקור זיהום. בסתיו ובחורף יש ערבול של 

 השכבות ואז נעלמת תופעת השיכוב התרמי.

לשאיבת המים מן הכנרת שהאדם מבצע יש השפעה על מפלס הכנרת  -האדם 

נמצאים וכתוצאה מכך על פריחת אצות ועל איכות המים. כמו כן, שטחי חקלאות ה

בקרבת הכנרת משתמשים בדשנים שיכולים להתנקז אליה ובכך להגביר את צמיחת 
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האצות בכנרת. עודפי הריסוס עלולים להגיע לכנרת ולקטול את הזואופלנקטון, 

במקרה כזה, אוכלוסיית הפיטופלנקטון תגדל כי טורפם הטבעי יפחת. בנוסף, האדם 

יף זנים שלא היו קיימים בה קודם ממשיך להתעסק עם האוכלוסייה המקומית ולהוס

ובכך מפרים את האיזון הטבעי. כמוזכר לפני כן, הכנרת משמשת כאתר תיירותי לבני 

האדם ותיירות זו משפיעה על איכות המים כאשר יש תיירים רבים ומובן שגם על 

 זיהום הסביבה.

 מארג המזון בכנרת

 רפים.מארג המזון בכנרת מכיל: יצרנים, צרכנים ראשוניים, טו

 -יצרנים: פיטופלנקטונים הם היצרנים בסביבת הכנרת, סוגיהם השונים הם 

 פירידניום, מיקרוציסטיס, סיאנאדרה, סצנדסמוס ופידיאסטרום.

צרכנים ראשוניים: זואופלנקטון הם הצרכנים הראשוניים בסביבת הכנרת, סוגיהם 

ים כנרתית, סלסילה קופפודים, גליליות, שטרגלאים, דפנאים, צדפת נחל -השונים הם 

 חומה, סהרונית הירדן, שחריר, מגדלן הנחלים, טיארה.

 טורפים: הטורפים בסביבת הכנרת הם דגים כמו סרדין ואמנון.
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 :ההמשך דף עזר לתכנון ניסוי

 

 מהי השפעת ריכוזי מלח שונים על אורך השורשון בזרעי חיטה?שאלת החקר: 

 

 שאלות לבירור וחשיבה על  תכנון הניסוי  פרטים על תכנון הניסוי

 האורגניזם הנבדק

 זרעי חיטה

 מדוע בחרתם באורגניזם זה לעבודה?

מפני שהוא האורגניזם אותו בדקנו בניסוי 
וכעת אנחנו רוצות לבדוק מהי השפעת ריכוזי 
המלח השונים על אורך השורשון מפני שאם 
ההשפעה שונה והשורשון יכול להגיע 

ים יותר בריכוזי מלח גבוהים לאורכים ארוכ
 בחקלאות יוכלו לחסור מים מתוקים רבים.

ממוצע אורך השורשון יהיה גבוה יותר ככל : ההשערה
 שריכוז המלח נמוך יותר.

 

 שורשון מהו הבסיס הביולוגי להשערה?
בוקע לאחר נביטת הזרע ואורכו משתנה לפי 
תנאים מסוימים כגון מליחות המצע. בניסוי 
שלנו גילינו שאחוז הנביטה הגבוה ביותר 
היה בריכוז המליחות הנמוך ביותר ופחת עד 
לריכוז מסוים בו לא התקיימה נביטה. לכן 
הסקנו שהתנאים הטובים ביותר הם ריכוז 

בר ישמר מליחות נמוך והשערתנו היא שהד
 גם בנוגע לאורכי שורשון.

  אורך השורשון  -המשתנה התלוי 

 .בעזרת סרגל 

 סנטימטרים. 

 

 

 

 _________ריכוז המלח_ -  המשתנה הבלתי תלוי

 (יםהעלאת ריכוזי בין טיפול לטיפול )באחוז. 

 5  . 

  5%-עד ל 0%מריכוז. 

 % . 

 

  

מפני שהוא טווח הערכים שהשתמשנו בו 
 ורצינו לשמור על עקביות.בניסוי הקודם 

 

 חזרותבכל טיפול ו/או  מספר פריטים

 זרעים. 10

 

 

 )לפחות שלושה(קבועים גורמים 

, טמפרטורה, מספר זרעים בצלחת, האורגניזם הנבדק
 כמות האור

 

 דווקא על גורמים אלומדוע חשוב לשמור 
 כקבועים?

מפני שהטמפרטורה משפיעה על נביטה ועל 
התפתחות זו כוללת את  –התפתחות הנבט 

אורך השורשון. מספר הזרעים בצלחת וסוג 
האורגניזם חייבים להישאר קבועים מפני 
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 שכך יהיו תוצאות עקביות.

 בקרות 

 הוספנו טיפול ללא מלח. –חיצונית 

 

 מהי חשיבות כל אחת מהבקרות?

דד לאמינות הניסוי בקרות אלו היוו עוד מ
 מפני שבחנו את השפעת המלח.
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 חלק אישי:

 :_נועה עובדיה_____שם התלמיד                                 דף אישי בסיום עבודת החקר

 

 א. מה הייתה שאלת החקר שלכם? .1

 מהי השפעת ריכוזי מלח שונים על נביטת זרעי חיטה?

 ומה היה הבסיס הביולוגי להשערה?ב. מה הייתה ההשערה 

 השערת הניסוי הייתה שככל שנעלה את ריכוז המלח פחות זרעים ינבטו עד להפסקת הנביטה לגמרי.

הבסיס הביולוגי להשערה זו הוא הבנת תהליך הנביטה אשר דורש כמות רבה מאוד של נוזלים וההבנה 

 שריכוזי מלח יכולים לפגום בכניסתם  ובנביטתם.

 צאות הניסוי מאששות את ההשערה? אם לא הסבר בקצרה מהן לדעתך הסיבות.ג. האם תו

 כן.

 

 

 א. מהו המשתנה התלוי בניסוי? .2

 נביטת זרעי חיטה.

 ב. כיצד עקבתם אחר המשתנה התלוי? מה היה המדד/ אופן המדידה של המשתנה התלוי?

זרעים שנבטו בכל צלוחית את המשתנה התלוי, שיעור נביטת זרעי החיטה, מדדנו על ידי ספירת מספר ה

 (. את מספר זה המרנו לאחוזי נביטה בכל צלוחית ובכל טיפול.6.12.2019כמה ימים לאחר ביצוע הניסוי )

 מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי? וכיצד שיניתם אותו? .3

 המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא המלח ושינינו אותו בעזרת הוספת א

 

 ?מהן הבקרות בניסוי? מה חשיבותן .4

השוואה בין הטיפולים. חשיבותן היא לאמינות  –הוספנו טיפול ללא מלח, פנימית  –הבקרות היו: חיצונית 

תוצאות הניסוי. בחרנו לבדוק את השפעת ריכוזי המלח על נביטת זרעי החיטה לכן חשוב לבצע בקרה 

 יסוי.המלח. כמו כן, בשוואת הטיפולים מהווה עוד מדד לאמינות הנ –ללא הגורם המשפיע 

 מהם היו הגורמים הקבועים בניסוי? בחר גורם קבוע אחד ותאר כיצד הוא עשוי להשפיע על תוצאות הניסוי. .5

הגורמים הקבועים בניסוי: טמפרטורה, סוג האורגניזם, עוצמת האור, מספר זרעים בכל צלחת, עוצמת 

ניזם יש עמידות שונה התאורה והמצע. שמירה על האורגניזם כקבוע היא קריטית מפני שלכל סוג אורג

ודרישות שונות להתפתחותו. מפני שרצינו לבדוק את השפעת ריכוזי המלח על נביטת זרעי החיטה, 

בדיקת ההשפעה על האורגניזם הזה ולא אחר היא חיונית. אם נערבב את התוצאות של השפעת ריכוזי 

למשל אם נבדוק נביטת זרעי  מלח שונים עם אורגניזמים שונים נוכל לקבל תוצאות שאינן נכונות לכולם

חיטה על פי נביטת זרע שונה, עמידותו של הזרע השונה יכולה לפגום בתוצאות מפני שאולי הוא יכול 

 להתמודד ולנבוט בריכוזי מלח גבוהים או נמוכים מאשר זרעי חיטה.

 כמה חזרות היו לכל טיפול בניסוי? מה חשיבות החזרות? .6

שובות לאמינות תוצאות הניסוי, כך אפשר לוודא שהתוצאות חזרות. החזרות ח 4לכל טיפול היו 

 שהתקבלו הן לא מקריות מפני שהן חוזרות על עצמן שוב ושוב.

 

 מהי סטיית התקן ומדוע חשוב לצרפה לנתוני תוצאות הניסוי? .7

סטיית התקן היא מדד לפיזור התוצאות, סטייה קטנה יותר תצביע על תוצאות אמינות יותר מפני שהן היו 

 דומות. חשוב לצרפה לנתוני התוצאות כדי לשקף את אמינות התוצאות.

 

. הסבר איך המענה לה בפרק הדיון ומסקנות הצע שאלה להמשך החקר, או התייחס לשאלת ההמשך שהצעת .8

 .אותה בדקת את הבנת התהליך/ התופעה ו/או לקדם  יכול לשפר

 ?השפעת ריכוזי המלח על אורך השורשוןאתייחס לשאלת ההמשך שהצענו בפרק הדיון והמסקנות: מהי 

ככל שריכוז המלח גבוה יותר אחוזי הנביטה נמוכים  –המענה לה יכול לשפר את הבנת התופעה שגילינו 

יותר עד להפסקת הנביטה לגמרי. השורשון מתפתח לאחר הנביטה וכחלק מגדילת הנבט, לכן אם אורכו 



37 
 

נובט בכלל הדבר משפר את ההבנה שריכוזי מלח  קצר יותר בריכוזי מלח גבוהים יותר או אפילו לא

 גבוהים פוגעים בהתפתחות הנבט ובנביטתו.

 

 לפניך רשימת מושגים בסיסיים בביולוגיה. בחלקם השתמשתם בעבודתכם ובאחרים לא השתמשתם.   .9

בעבודה, ורשום/ רשמי פסקה קצרה המקשרת מושג זה  לא השתמשתםבחר/י מתוך הרשימה מושג אחד בו 

 של העבודה.  1כל שהואלהיבט 

   

, אוסמוזה, איכות הסביבה, אנזים, אנרגיה, ביומסה, ברירה טבעית, ופאברון, אבולוציה, אוטוטר רשימת המושגים:

גרעין, דיות, דיפוזיה, האבקה, הובלה, הומיאוסטזיס, הומיאותרמי )אנדותרמי(, הורמון, הזנה, הטרוטרופ, התאמה, 

חומרי תשמורת, חומר תורשתי, חילוף גזים, חילוף חומרים )מטבוליזם(, חלבון, יחסי התפתחות, חומרים אורגנים, 

גומלין, יחס שטח פנים לנפח, יצרנים, כלורופיל, מחזור חומרים, מערכת הגנה, מפרקים, משוב, נביטה, נשימה תאית, 

זוויגית, שונות, תא, -גית/אלפוטוסינתזה, פויקילותרמי )אקטותרמי(, צרכנים, קרום תא, רביה זווי ,סביבה פנימית

  . ATPתורשה, תקשורת, 

 פוטוסינתזה

התהליך מורכב משני שלבים עיקריים: הוא מתחיל פוטוסינתזה הוא תהליך ייצור המזון בצמחים )

בתהליך תלוי אור שבמהלכו נוצרים האנרגיה והמחזרים שדרושים לחלק השני שאינו תלוי באור, שבו 

וכמו בעבודתנו, בה נביטת החיטה הייתה תלויה בגורמים מסוימים  . (רחמצני הופך לסוכ-הפחמן הדו

)בדקנו את השפעת ריכוזי המלח השונים על נביטת זרעי חיטה(, גם תהליך הפוטוסינתזה תלוי בגורמים 

. למשל, אם ארצה לבדוק את השפעת חשיפת הצמח לאור על קצב CO2-מסוימים כגון אור ו

דירות קרני האור ואעקוב אחר קצב הפוטוסינתזה. רעיון בדיקת הפוטוסינתזה אשנה את אחוזי ח

השפעת ריכוזי מלח שונים על נביטת זרעי חיטה והשפעת חשיפת הצמח לאור על קצב הפוטוסינתזה 

יכול להניב מסקנות חשובות מאוד בתחום החקלאות, בניסוי זרעי החיטה יש פוטנציאל לחיסכון במים 

רבים ואיכותיים יותר בשל התאמת תנאים נכונה יותר. כמו כן, בניסוי  משאב בסכנה וליבולים –מתוקים 

הפוטוסינתזה, בחודשי החורף במקומות מסוימים ישנו מעט מאוד אור, לכן קביעת חשיפה נכונה יכולה 

 התאמת צמחים לתנאים, חיסכון במנורות המדמות את קרני אור השמש ועוד.  –לשפר את החקלאות 

 

הרעיונות המרכזיים  הנושא אותו חקרתם גם בראיה ביולוגית רחבה. בחרו אחד מביןבחנו את מבט על:  .10

וקשרו אותו לעבודתכם. תוכלו לקשר את הרעיון לתוצאות  )ראו פרוט לגביהם בעמוד הבא...( בביולוגיה

  הניסוי, לתכנים ביולוגיים רלוונטיים בהם עסקתם בעבודה, או לכל היבט אחר של העבודה. 

 רשימת הרעיונות המרכזיים בביולוגיה:  

  ארגון במערכות ביולוגיות 

  ויסות והומיאוסטזיס 

  יחסי גומלין וקיום שיווי משקל דינמי 

 אחידות בעקרונות המבנה והתפקוד ושוני בצורה 

 התאמה בין מבנה לתפקוד 

 המשכיות תורשתית ורבייה 

  העברת מידע מדור לדור 

 גדילה והתפתחות 

 ציהתיאורית האבולו 

                                                           
1

אפשר לקשר את אחד המושגים מהרשימה להיבט כל שהוא של העבודה. לאו דווקא לשאלת החקר  
 שנבדקה.
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 גדילה והתפתחות

בניסוי שלנו חקרנו את השפעות ריכוזי מלח שונים על נביטת זרעי חיטה. ריכוזי המלח מהווים גורם 

סביבתי וכידוע נביטת זרעי החיטה היא השלב הראשון בגדילת הזרע והתפתחותו לנבט ולבסוף 

 לצמח לכן רצינו לבדוק כיצד המלח משפיע על גדילתו והתפתחותו של הנבט.

 )מתוך תוכנית הלימודים(רעיונות מרכזיים ומושגי יסוד בביולוגיה פרוט לגבי ה

 

הביולוגיה עוסקת בתחומים רבים והידע בהם גדל בהתמדה. אין אפשרות ואין צורך, במסגרת הוראת 

 יסודי, להתייחס לכל התחומים שבהם עוסקת הביולוגיה.-הביולוגיה בחטיבה העליונה של בית הספר העל

יה כמקצוע להוראה בבית הספר מתבססת על הדיסציפלינה המדעית, אך שונה ממנה בכך שהיא הביולוג

מבוססת בעיקר על ידע מוכר ומבוסס. ועוד הבדל: ההוראה מציבה, נוסף למטרות בתחום התוכן, גם 

מטרות הקשורות בפיתוח ובטיפוח של כישורי הלומד ושל התייחסותו הערכית לעולם באמצעות העיסוק 

 הדיסציפלינרי. בידע

תכנית הלימודים מבוססת על רעיונות מרכזיים בביולוגיה כפי שאנו מבינים אותם היום. רעיונות אלה 

עשויים לסייע בארגון ההוראה והלמידה ולשמש כלי עזר בידי התלמיד בהתמודדות עם הידע הרב 

 ובהבנתו.

גם במערכות הביולוגיות, שלהן יש גם חוקי הפיזיקה והכימיה, שנוסחו לגבי עולם החומר, תקפים כמובן 

 מאפיינים ייחודיים ליצורים חיים, שאליהם ניתן להתייחס כ"מאפייני חיים" או כ"סימני חיים".

תופעת החיים קשורה ותלויה באספקת אנרגיה מתמדת, שמקורה העיקרי בשמש, ובמיחזור מתמיד של 

 החומרים בכדור הארץ.

ות ומאורגנות, הכוללות מבנים ברמות ארגון שונות, שבהן מתרחשים יצורים חיים בנויים ממערכות מורכב

 תהליכים שונים. מערכות אלה נבדלות מן הסביבה ונחוצה השקעת אנרגיה כדי לקיימן.

כאשר תהליכי החיים אינם מאפשרים אספקת אנרגיה לקיום מערכות אלה, הנבדלות מן הסביבה, נפרצים 

ך לחלק מהטבע הדומם שבסביבה, שאינה מאורגנת כמו יצורים המחסומים )נהרס הארגון( והיצור הופ

 חיים, זהו מוות.

 

 הרעיונות הביולוגיים המרכזיים המשמשים כיסודות מארגנים של התכנית ומהווים את ליבת התוכן הם:

  ארגון במערכות ביולוגיות 

המופרדת מן  מערכות חיות הן מערכות מאורגנות, שמתקיימת בהן סביבה פנימית יציבה יחסית,

 הסביבה החיצונית באמצעות קרומים.

הארגון המורכב של מבנים ותהליכים ביצורים החיים ניכר ברמות ארגון שונות, מן הרמה המולקולרית 

)למשל הסליל הכפול או האתר הפעיל, תהליכי בקרת גנים( דרך רמת האברון, התא, הרקמה, 

ה, החברה ועד לרמת המערכת האקולוגית. אלו הן האיבר, מערכת האיברים, היצור, המין, האוכלוסיי

 "רמות הארגון" שבהן עוסקת הביולוגיה.

  ויסות והומאוסטזיס 

מערכות ביולוגיות הן בעלות יכולת לשמור על סביבה פנימית יציבה )הומאוסטזיס( בגבולות מוגדרים, 

 השונה מן הסביבה החיצונית שבה התנאים משתנים.

בה, השונה מן הסביבה החיצונית ונבדלת ממנה, נחוצה השקעת אנרגיה לקיום סביבה פנימית יצי

ונחוצים מנגנוני בקרה וויסות. )מבנה מאורגן דורש השקעת אנרגיה לקיומו, למשל, קיום התא ושלמות 

 קרום התא.(
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מקור האנרגיה הראשוני לקיומם של רוב היצורים החיים הוא האנרגיה של אור השמש, המומרת 

בתהליך הפוטוסינתזה המתקיים ביצורים פוטואוטוטרופיים. האנרגיה הכימית ניתנת  לאנרגיה כימית

 לניצול על ידי היצורים החיים, יצרנים וצרכנים, בתהליכי המטבוליזם )חילוף חומרים(.

  יחסי גומלין וקיום שיווי משקל דינמי 

ערכת אקולוגית. מרכיביהן מערכות ביצורים חיים הן מורכבות, בין אם מדובר בתא, ביצור שלם או במ

מקיימים יחסי גומלין אלה עם אלה והמערכות עצמן מקיימות יחסי גומלין עם מערכות אחרות 

בסביבתן. יחסי גומלין אלו מתבטאים בקליטת חומרים ואנרגיה מהסביבה ובהפרשת חומרים ואנרגיה 

רויים )מידע( ומגיבות על אל סביבתן, וכן בקליטה של גירויים ובתגובה עליהם. המערכות קולטות גי

שינויים פנימיים וחיצוניים בסיוע מנגנוני בקרה, ויסות ותיאום. פעולותיהם של מנגנונים אלה מסייעות 

 בשמירה על שיווי המשקל הדינמי במערכות עצמן ובינן לבין סביבתן.

  אחידות בעקרונות המבנה והתפקוד ושוני בצורה 

ה בבסיס הכימי של פעולות החיים )למשל נשימה תאית, בעולם היצורים החיים יש אחידות רב

סינתזת חלבונים(, המבנה והתפקוד )כגון תאים, אברונים, מערכות הובלה, אנזימי נשימה(. בצד 

האחידות יש גם שוני רב בצורה ובדרך מימושם של דגמים אלה. )לדוגמה: לכל יצור חלבונים ייחודיים 

קמות שונות, כגון תאי דם ותאי עצבים, ויש שוני בין איברים ייחודי, יש שוני בין תאים בר DNA-ו

שונים וכמובן גם בין יצורים שונים.( תאוריית האבולוציה מציעה הסבר לאחידות בצד השוני ביצורים 

 החיים.

  התאמה בין מבנה לתפקוד 

בעולם היצורים החיים קיימת התאמה בין המבנה לתפקוד בכל רמות הארגון. )לדוגמה: התאמת 

 מבנה 

כחומר תורשתי לתהליך חלוקת תאים והורשת תכונות )ברמה מולקולרית(, התאמת השיניים  DNA-ה

לסוג המזון, התאמת הסנפיר לשחייה, התאמת העלה לקיום הפוטוסינתזה, התאמת הפרח לדרך 

 (ההאבקה.

  המשכיות תורשתית ורבייה, העברת מידע מדור לדור 

קיימת המשכיות בקיומם של היצורים החיים. הביטוי הבולט של המשכיות זו הוא העברת מידע 

תורשתי, לרוב בצורה מדויקת, מתא לתא ומדור לדור בתהליך הרבייה. המידע הקובע את התכונות 

. מכלול תכונותיהם של היצורים )ובהן DNA-בהתורשתיות מוצפן בחומצות הגרעין, בדרך כלל 

 התנהגות( מבטא את ההשפעה המשולבת של התורשה ושל הסביבה.

בתהליך הרבייה הזוויגית נוצרים בצאצאים צירופים חדשים של מידע תורשתי. צירופים חדשים אלה 

בין משפיעים על כשירותם של הצאצאים לשרוד ולהעמיד צאצאים בעצמם ומגדילים את השונות 

 הפרטים באוכלוסייה.

  גדילה והתפתחות 

יצורים חיים גדלים ומתפתחים תוך תהליכי התמיינות של תאיהם, על פי המידע הגנטי שלהם 

 ובשילוב השפעת הסביבה.

  תיאורית האבולוציה 

המינים השונים של יצורים חיים משתנים בהדרגה במשך זמן )עידנים(, עקב שינויים החלים במידע התורשתי 

בהשפעת גורמים סביבתיים וגורמים פנימיים. לפי ההסבר המקובל כיום, השונות התורשתית בין פרטים 
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יו בעבר ושל אלה ותהליך הברירה הטבעית הם הגורמים העיקריים לקיום המגוון העצום של היצורים שח

 הקיימים כיום. תיאורית האבולוציה היא ההסבר המקובל לאחידות בדגם וגם לשוני בצורה.

 שקד אבוטבול \עבודת חקר  –דף אישי 

מהי השפעת ריכוזי מלח שונים, בתוך מצע אגר, על א. שאלת החקר שלנו היא:  .1
 שיעור נביטת זרעי חיטה?

מצע האגר כך פחות נבטים ינבטו  ב. שיערנו שככל שנעלה את אחוזי מליחות
עד לחוסר נביטה מוחלט. השערתנו מתבססת על כך שעל מנת שהזרע ינבוט 
הוא זקוק לכניסה של מים לתאיו )אוסמוזה(. תהליך האוסמוזה מושפע ממפל 

אשר יכול להשתנות כתוצאה מאחוז המלח בתמיסה. ככל שיהיה  –הריכוזים 
טונית( כך יצאו מים מתאיו של הנבט יותר מלח בתמיסה )התמיסה תהיה היפר

 לפי מפל הריכוזים.
 ג. תוצאות הניסוי מאששות את השערתנו.

 . א. המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור נביטת זרעי החיטה.2

 ב. אופן המדידה של המשתנה התלוי הוא מעקב אחר אחוז נביטת הזרעים.    

האגר ושינינו אותו על ידי . המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא אחוז המלח במצע 3
 הוספת אחוז שונה של מלח למצע בכל טיפול.

. בניסוי קיימות שתי סוגי בקרות: בקרה פנימית השוואתית שזוהי בעצם ההשוואה 4
רק  –בין ריכוזי המלח השונים, ובקרה חיצונית שזהו טיפול ללא הוספת מלח לאגר 

 מים מזוקקים.
גורם המשפיע בניסוי הוא אכן ריכוז המלח חשיבות הבקרות בניסוי היא לוודא שה

 באגר ולא גורם אחר.

. הגורמים הקבועים בניסוי הם למשל מספר הזרעים בכל צלחת, עוצמת האור, 5
טמפרטורה, האורגניזם וכו'. בניסוי הקפדנו על שמירת כל הטיפולים בחושך מוחלט 

א היינו שומרות אילול –על מנת לוודא שעוצמת האור לא תשפיע על תוצאות הניסוי 
על גורם זה חלק מהנבטים היו יכולים להתפתח מהר יותר עקב עוצמת האור שהוא 
מרכיב הכרחי בפוטוסינתזה של הצמח ובהתפתחותו וכך לא היינו יודעים איזה מן 

 הגורמים באמת השפיע על התוצאות השונות בין הטיפולים.

יסוי היא לוודא שהתוצאות חזרות. חשיבות החזרות בנ 4. לכל טיפול בניסוי היו 6
שהתקבלו הן לא חד פעמיות או שהיה מקרה יוצא מן הכלל )כמו מוטציה בזרע וכו'( 

 בחזרה אחת וכך התוצאות לא ישקפו בצורה מהמנה את המציאות.

. סטיית תקן היא מדד לפיזור תוצאות סביב הממוצע שלהם. סטיית התקן מעידה על 7
 ותה לנתוני התוצאות.אמינות התוצאות ולכן חשוב לצרף א

מהי השפעת ריכוזי מלח שונים על . השאלה שאני מציעה להמשך החקר היא 8
. המענה על שאלה זו הוא בעל חשיבות רבה מכיוון שהתפתחות אורך השורשון?

הנבט לחיטה היא זו שתניב תוצרים ליצירת מזון ולכן חשוב לדעת האם מליחות 
 חקלאיים טובים יותר.הקרקע משפיעה על כך לטובת גידולים 

 אבולוציה .9
של אורגניזמים לאורך דורות במטרה  האבולוציה הינו תהליך שינוי גנטי באוכלוסיי   

להתאים אותו לתנאי הסביבה המשתנים כך שיכול לשרוד. בניסוי שלנו בדקנו את 
השפעת ריכוזי המלח על נביטת זרעי חיטה והגענו למסקנה שהריכוז האידאלי הוא 

במצע. במידה ותנאי האקלים יובילו לשינוי במליחות הקרקע בישראל או  מלח 1%
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בעולם במהלך השנים, כנראה שנראה שינוי גם בריכוז המלח האידאלי להתפתחות 
למשל, אם  –הנבטים מכיוון שהם יעברו שינוי אבולוציוני שיתאים אותם לתנאי השטח 

ימלי שאליו יזדקקו נבטי מליחות הקרקע תעלה כך גם סביר להניח שהריכוז האופט
 החיטה יהיה גבוה יותר.

בניסוי שלנו בדקנו את השפעת המלח על התפתחות  –ויסות והומאוסטזיס .10
הנבט, המלח שבמצע חדר לתוך תאי הצמח ושינה את המאזן בתוכו וכך התקבלו 

 –תוצאות שונות בכל טיפול. כל הזרעים היו צריכים לווסת בין הסביבה החיצונית 
לבין הסביבה הפנימית שצריכה להישאר יציבה  –אגר המכיל ריכוזי מלח שונים שהיא 

על מנת שהצמח ישרוד, לכן המלח חדר לצמח בעקבות דיפוזיה שמתבססת על מפל 
ריכוזים ועל העובדה כי חלקיקים נמצאים בתזוזה מתמדת, לכן הריכוזים שונים של 

 וחלת של הזרעים בבת אחת.            המלח אכן השפיעו על התוצאות אך לא גרמו להריסה מ

 

 

 


