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פרק א'- מבוא

נבטיצמיחתומדדיהנביטהאחוזלביןבקרקעהמליחותריכוזביןהקשראתבדקנושלנוהחקרבעבודת

החיטה (אורך שורשון ואורך נצרון).

מיטביתשאינהמליחהקרקעישנהוהנגב,שאןביתעמקכמובמקומותהארץ,שברחבייודעיםאנחנו

תהליכיםבעקבותונוצרתנתרן,שלגבוהאחוזיששבהקרקעהיאמליחהקרקעחקלאיים.לגידולים

במיםהשקייהפחותה,משקעיםכמותהםמליחהקרקעלהיווצרותאפשרייםגורמיםומלאכותיים.טבעיים

]2[ועוד.מהקרקע"להישטף"מהמלחהמונעתלמיםנמוכהחדירותמליחים,

מאודחשובתהליךהיאנביטההנביטה.תהליךעלהקרקעמליחותהשפעתאתבדקנושערכנובחקר

חיונייםמיםצאצאים.ולהעמידלהתפתחהצמחשלסיכוייואתקובעתשהיאמשוםצמח,שלחייובמהלך

החייםתהליכילכלנחוציםשהםמשוםהנביטה,מתהליךאינטגרליחלקהםמיםוקליטתלנביטה

עוברהצמחזהבתהליךצמחים.שלברבייהמרכזיתהליךהיאנביטהזה.בתהליךבזרעהמתרחשים

בתוכו,שמצוייםהתשמורתחומריניצולתוך–הקרקעפניעלהצצהשללמצב(תרדמת)זרעשלממצב

כמקורהאוראתולנצלאור)ואנרגיית,מיםמפד"חסוכרים(ייצורפוטוסינתזהלבצעיכולההצצהומרגע

לצמח.כאנרגיהומשמשיםמפורקיםהסוכריםשבוהתאית,הנשימהבתהליךוצמיחהלהתפתחותאנרגיה

מנתעלשונהטמפרטורהצריךזרעכלטמפרטורה.הואהזרעוצמיחתנביטתעלהמשפיענוסףגורם

]3הצמיחה.[קצבאתשקובעיםהאנזימיםפעילותקצבעלמשפיעהוהיאהנביטה,בתהליךלהתחיל

היאבקרקעחמצןאויר/נוכחותולכןפד"חופולטחמצןצורךהנשימהתהליךלנביטה.נוסףגורםהואאוויר

פד"חריכוזעלייתבנביטה.לשיפוררביםבצמחיםמביאההחמצןריכוזהעלאתלנביטה.הכרחיתנאי

בקרקענטמנואובקרקע,מדיעמוקשנטמנוזרעיםהנביטה.בתהליךוהאטהלעיכובגורמתזאת,לעומת

]4הנביטה.[תהליךאתיפסיקאושיעכבבחמצןממחסורלסבולעלוליםמדי,רטובה

והופךמהזרעהעובריוצאזהבשלבהצמח.שלחייומחזורביותרהחשוביםהשלביםאחדהיאנביטה

נבקעת.וקליפתוגדלהזרעזאתבעקבותהחיצונית,מסביבתומיםהזרעסופחהתהליךבתחילתלנבט.

תאימכןלאחרזמינה,לאנרגיההופכתבושהתרחשהחומריםחילוףבעקבותבזרעשנאגרההאנרגיה

מתפתחהשורשוןהבקיעה,לאחרמהזרע.שבוקעיםונצרוןלשורשוןומתפתחיםמתמייניםמתרבים,העובר

הקרקע,לפנימעלמתפתחהנצרוןלבסוף,מזון).וחומרימים(למשלמשאביםממנהוקולטהקרקעבתוך

]2עצמאי).[נהיההצמחזה(בשלבהפוטוסינתזהבתהליךומתחילעליםמצמיח



תהליךבה.הגבוההמלחריכוזבגללממנומיםליציאתגורמתואףלזרעמיםכניסתמונעתמליחהקרקע

תנועתהתא.קרוםדרךמיםמולקולותשלתנועההיאאוסמוזההאוסמוזה.מעיקרוןכחלקמתרחשזה

להשוואתעדגבוה,שריכוזהלתמיסהנמוךשריכוזהמהתמיסהמתרחשתבאוסמוזההמיםמולקולות

ובסביבהלזרעיכנסומים-הזרע)בתאילריכוזבהשוואהנמוך(שריכוזההיפוטוניתבסביבהריכוזים.

]4[מהזרעיצאומים-הזרע)בתאילריכוזבהשוואהגבוה(שריכוזההיפרטונית

שאםמכאןגבוה.המומסיםריכוזשבהלתמיסהנמוךהמומסיםריכוזשבהמהתמיסהעובריםהמיםכן,אם

לקייםיוכללאוהואממנויצאוהמיםהיפרטונית),(סביבהבזרעהמומסיםמריכוזגבוהבחוץהמלחריכוז

ובנוסףלהיבקע,הזרעולקליפתלתפוחלוגורמיםלזרעשנכנסיםהמיםמיטבית.בצורההחייםתהליכיאת

זהדברפעילותם.אתשמעכביםהחומריםשלשטיפהבאמצעותהרדומיםהאנזימיםאת"מפעילים"הם

לא יתאפשר בצורה יעילה ללא כמות מספקת של מים.

הגזים.חילוףמתבצעשדרכןהפיוניותפתיחתאתמאפשריםהמיםהנבט,שלהצמיחהבתהליךבנוסף,

בהתאמה,התאיתוהנשימההפוטוסינטזהלתהליךהחיונייםגזיםשהםוחמצן,פד"חנקלטיםזהבתהליך

]3[בנבט.חייםיתאפשרולאשבלעדיהם

יצוריםשלבגופםהעיקרילמובילאותםהופךהמיםשלהגבוהההמסהכושרלהובלה.משמשיםגםהמים

חלקיכלאלמהקרקעמינרליםמועבריםבצמחיםבדם.רביםחומריםמוביליםהמיםחייםבבעליחיים.

לנבוטלזרעהגורמיםהחייםתהליכיוביעילותבקצבירידההעצה.בצינורותבמיםמומסיםכשהםהצמח

החלקיםשהםוהנצרון,השורשוןבאורךביטוילידישיבואדבריותר,איטיתלצמיחהיגרמוולצמוח

הנביטה.לקצבכאינדיקציהאורכםאתלמדודבחרנוכךמשום].2[בצמחהנובטיםהראשונים

להיותהעשוייםהתהליכיםומכלולהתאקרוםדרךחומריםומעברהאוסמוזהשנושאכיווןזהבנושאבחרנו

בלימודיבהםשעסקנונושאיםאלובצמחים,ברבייהמרכזיתהליךשהואהנביטהונושאממנו,מושפעים

הביולוגיה ולכן עניין אותנו לבדוק אותם לעומק.

שאלת החקר בעבודתנו היתה:

מה הקשר בין ריכוז המלח במי ההשקייה לנביטת החיטה?

האוסמוזה,עקרוןשלפימכיווןהנביטה,קצבירדכךהמלחריכוזשיעלהשככלהייתהשלנוההשערה

הסביבהלביןבזרעהפנימיתהסביבהביןריכוזיםשוויוןעדמהזרעיצאוהמיםהיפרטונית,בסביבה

התפתחותבתהליכיויפגעלעיל,כאמורבזרע,החייםלתהליכימיםפחותמשאירשהיהדברהחיצונית,

וצמיחה מזרע לנבט.



פרק ב' -  מערך החקר, כולל חומרים ושיטות:

לבין מדדי הצמיחה (אורך שורשון, אורך נצרוןבניסוי שלנו בדקנו מה הקשר בין ריכוז המליחות בקרקע

כלומר,,מגשים6עלסינוןניירהונחעליוגפןבצמרהשתמשנומצעבתורחיטה.זרעישלנביטה)ואחוז

ע"ימליחותריכוזשינינו-שונהמלחבריכוזוטיפלנוחיטהזרעי30שמנומגשבכל.טיפולסוגלכלמגש

כדי לקבוע ריכוזי מלח מתאימים - ראההוספת תמיסת מלח (מים מזוקקים להם הוספנו מלח לפי משקל

ימים.3ולאחרהניסויבהמשך...)בתחילת

אחדכלשלוהנצרוןהשורשוןאורכיאתומדדנוהנביטהאחוזאתבדקנוהניסוימתחילתימים6לאחר

מהנבטים שצמחו.

במציאות*זרעים6מייצגבתרשיםצהובעיגול*כל



:מיקום ומועד הביצוע

13.2.19ב-הניסויאתהעמדנושלנו.הספרבביתבמעבדההניסויאתביצענו

(ארך כ- שעתיים)

וחצי).כשעהארכו(המדידות18.2.19ב-התוצאותאתומדדנו

האורגניזמים:

תהליך הנביטה.זרעי חיטה - זרעים זמינים, גדולים ונוחים למעקב אחר

חשובים ביותר כמקור, הכולל מינים תרבותייםדגנייםבמשפחת הסוגחיטה היא

חיטה הוא. החיטה היא צמח עשבוני חד שנתי עם ציצית שורשים.אדםמזון ל

והיא נמנית בין,הים התיכוןהגידול השני הנפוץ ביותר ב רבות, במיוחד באזור

.חמשת מיני דגן

משתנה תלוי:

שיעור הנביטה וצמיחת נבטי החיטה

המדדים היו:

אורך השורשון,.1

אורך הנצרון..2

אחוז הנביטה..3

בס"מ כיחידת המידה.את אורכי השורשון והנצרון מדדנו בעזרת סרגל והשתמשנו

בסךימים)6(לאחרשנבטוהזרעיםמס'חילוקע"יחישבנוהנביטהאחוזאת

).30(טיפולבכלהזרעים

משתנה בלתי תלוי:

מליחות0%היוהטיפולוקבוצותבמצע,המלחריכוזהיהתלויהבלתיהמשתנה

1.2%מליחות,1%מליחות,0.8%מליחות,0.4%בקרה),מזוקקים-(מים

אתמלח.תמיסתהוספתבעזרתהטיפוליםאתהכנומליחות.1.6%ו-מליחות

לרבע ליטר מים.תמיסת המלח הכנו בעזרת מדידה של מלח לפי משקל והוספתו

.2%או,50:1שליחסתיצורמיםמ"ל250למלחגרם5שלהוספהלדוגמה,

ימים.3ולאחרהניסויבתחילתהסינוןניירעםהגפןהצמרעלשפכנוהמלחתמיסותאת

רטובים אך המגשיםשפכנו את המים בריכוז המתאים עד שהנייר וצמר הגפן היו

לא היו מוצפים.

שקראנוהנתוניםשמתוךמשוםתלויהבלתיהמשתנהשל)2%-0%(זהטווחאתבדקנו

החיטה יהיו דרמטיות מדי. כלומר,במקורות, שיערנו שבריכוז גבוה יותר ההשפעות על נביטת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%92_(%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%92%D7%9F


דיוקברמתחיטהשללנביטההאופטימליהטווחהואמהלקבוענוכלולאנביטה,תיהיהולאכמעט2%מגבוהבריכוז

מספיקה.

גורמים קבועים:

טיפול.לכלזרעים30חיטה:זרעימספר

.ימים6הניסוי:משך

סינון.סוג  המצע: כל הטיפולים היו על מצע של צמר גפן ונייר

אור: כל הטיפולים הונחו בארון חשוך.

טמפרטורה: כל הטיפולים היו ביחד

בטמפרטורה זהה.

בקרה:

הבקרה שלנו הייתה בקרה חיצונית - מגש

מליחות),0%(מזוקקיםבמיםשהושקה

ובעזרתו קבענו מה יהיו מדדי הצמיחה של

זרעי חיטה בתנאים הקבועים שקבענו לכל

הטיפולים בניסוי, אך ללא מלח בצמר הגפן.

בנוסף היתה לנו בקרה פנימית / השוואתית

- השוואה בין הטיפולים/ ריכוזי תמיסת

ההשקייה.

מספר הפריטים והטיפולים:

כלומרגפן,וצמרסינוןניירעםטיפול)למגש/זרעים30(מגשיםלשישהשחולקוחיטה)(זרעיפריטים180היובניסוי

חמישה טיפולים לפי הריכוזים שקבענו וטיפול בקרה.

הסבר על עיבוד התוצאות:

אחד מהזרעים וסידרנו את התוצאות בטבלה באקסל.מדדנו בעזרת סרגל את האורך של השורשון והנצרון של כל

בכל אחד מהטיפולים בעזרת התוצאות שקיבלנו.אחר כך חישבנו את אחוז הנביטה וממוצע אורך השורשון והנצרון



פרק ג' - תוצאות:
החיטה:זרעינביטתאחוזיעלההשקייהבמיהמלחריכוזיהשפעת:1טבלה

22.022.024.027.013.02.0נבטו

73738090437אחוז נביטה

0%0.40%0.80%1.20%1.60%2.00%אחוז מליחות

73%73%80%90%43%7%אחוז נביטה

0%ביןההשקייהבמיהמלחאחוזשעולהככלחיטהזרעישלהנביטהבאחוזעלייהשישנהלראותניתןהגרףמתוך
.2%לבין1.2%ביןההשקייהבמיהמלחאחוזשעולהככלהנביטהבאחוזוירידה1.2%לבין



החיטה:בנבטישורשוןשלממוצעאורךעלההשקייהבמיהמלחריכוזיהשפעת:2טבלה

0%0.40%0.80%1.20%1.60%2.00%

2.91.61.70.80.20.0ממוצע

22.022.024.027.013.02.0נבטו

2.21.21.10.50.20.1סטיית תקן

אורך השורשון בנבטי חיטה ככל שעולהמתוך הגרף ניתן לראות שהמגמה הכללית  היא ירידה בממוצע
.2%ל0%ביןההשקייהבמיהמלחאחוז



החיטה:בנבטינצרוןשלממוצעאורךעלההשקייהבמיהמלחריכוזיהשפעת:3טבלה

ריכוז המלח במי ההשקייה
0%0.40%0.80%1.20%1.60%2.00%

1.20.60.70.30.10.1ממוצע

1.20.61.00.30.20.2סטיית תקן

אורך הנצרון בנבטי חיטה ככל שעולה אחוזמתוך הגרף ניתן לראות שהמגמה הכללית היא ירידה בממוצע
.2%ל0%ביןההשקייהבמיהמלח



פרק ד' - דיון ומסקנות

החיטה?מה הקשר בין ריכוז המלח במי ההשקייה לנביטתשאלת החקר-

משום שהיא קובעת את סיכוייו של הצמחכאמור, נביטה היא תהליך חשוב מאוד במהלך חייו של צמח,

המתרחשים בזרע, ולכן הם חיוניים לנביטהלהתפתח ולהעמיד צאצאים. מים נחוצים לכל תהליכי החיים

וקליטתם היא חלק אינטגרלי מתהליך הנביטה.

הנביטה וירדו מדדי הצימוח (אורך שורשוןההשערה שלנו הייתה: ככל שיעלה ריכוז המלח כך ירדו אחוזי

לתהליך הנביטה כאשר לא היו לזרעיםואורך נצרון). זאת מאחר ונוצר שיבוש בתהליכי החיים החשובים

כמות מספיקה של מים.

ריכוזשעולהככל1.2%מגבוהמלחשבריכוזלראותניתן1בגרף-השערתנואתמאששותהתוצאות

המתארתכלליתירידהמגמתישנה3ו-2ובגרפיםהנביטה,אחוזמשמעותיתיורדההשקיהבמיהמלח

ירידה באורכי השורשון והנצרון ככל שעולה ריכוז המלח.

יורד קצב הנביטה. זאת מהקשר הברור ביןמתוך התוצאות נראה כי ככל שעולה ריכוז המלח בקרקע, כך

באחוזוירידה),2,3גרף(ראה:בזרעיםהממוצעיםוהנצרוןהשורשוןבאורכיירידהלביןהמלחריכוזעליית

).1(גרףשנובטיםהזרעים

- כאשר ריכוז המומסים מחוץ לנבט גדולניתן לבסס את המסקנה על העיקרון הביולוגי של אוסמוזה

בתהליכי החיים: עיכוב פעילות אנזימים, בין(תמיסה היפרטונית), המים יצאו ממנו והדבר גרם לעיכוב

שיעכב את הנביטה או ימנע אותה.היתר, אנזימים השותפים לחלוקת תאים ונשימה תאית, דבר

פוגעוהדבר]2[מליחההנחשבתקרקעישנהוהנגב,שאןביתעמקכמובארץ,גדוליםחקלאייםבאזורים

מלח בקרקע משבשות את תהליכי החייםבצמחים ובתהליכי הנביטה והצמיחה שלהם. רמות גבוהות של

בצמח.

בשני מגשים לכל טיפול, כלומר להכפיל אתאם נתייחס לניסוי באופן ביקורתי, נצביע שהיה כדאי להשתמש

לתוצאות מהימנות ככל שניתן.מספר החזרות, זאת על מנת לדייק את תוצאות הניסוי ולהביא

של מליחות כדי לקבוע את הריכוז האופטימליבנוסף, היינו בודקים טיפולים רבים יותר בטווח מעט גדול

.1.2%ל-0ביןריכוזיםעוד(הוספתהחיטהזרעישללנביטה

הרעיון עלה מתוך הפרטים שקראנולניסוי המשך נמליץ לבדוק כיצד זרעים שונים עמידים למליחות.

(ראה דף תכנון ניסוי המשך בנספחים)במקורות, על הגידולים בדרום הארץ שחשופים למליחות גבוהה.



ביבליוגרפיה:

להוראתהמרכזהנביטה.תהליך–לנבטמזרעב':פרקלזרע'.'מזרע).2011(איריתושדהרותאמיר.1

המדעים אונב' ירושלים. [תל]. מל"מ.

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/mizeraheb25-46.pdf

איכותשיפורבאמצעותונתרוןהמלחהתהליכישעברוקרקעותשיקום")2012(לילךברששת.2

".מי ההשקייה ויישום קומפוסט

– האונב' העברית.עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך חקלאות. הפקולטה לחקלאות

http://www.agri.gov.il/download/files/BarsheshetLilach2012MSc_1.pdf

צמחים''נגדל,קרקעהמלחת),2009(דנהוודר-וייסאורהכהנא.3

חקלאות""חוקריםמתוך:ועיבודביבליוגרפילקט-נביטה)1997(יהודיתמסד.4

http://www.kdror.co.il/betaforums/Uploads/4881.doc

Ynetאנציקלופדייתאוסמוזה:.5

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-22262-PreYaan,00.html

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/mizeraheb25-46.pdf
http://www.agri.gov.il/download/files/BarsheshetLilach2012MSc_1.pdf
http://www.kdror.co.il/betaforums/Uploads/4881.doc
http://www.kdror.co.il/betaforums/Uploads/4881.doc
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-22262-PreYaan,00.html


נספחים:
דף תכנון ניסוי:

שמות התלמידים

שם: טל דוידסון

שם: אורי לב

שאלת החקר   (בשאלה
יוגדרו המשתנים בבירור,
והקשר המשוער ביניהם)

מה הקשר בין ריכוז המלח במי ההשקייה לנביטת החיטה?

השערה + בסיס ביולוגי
להשערה (בקצרה)

מכיוון שלפיהשערתנו היא שככל שיעלה ריכוז המלח כך ירד קצב הנביטה,
בין הסביבה הפנימיתעקרון האוסמוזה, המים יצאו מהזרע עד שוויון ריכוזים

מים לתהליכישל הזרע לבין הסביבה החיצונית, דבר שהיה משאיר פחות
החיים בזרע.

המשתנה הבלתי תלוי +

אופן השינוי שלו + מספר
הטיפולים

אופן השינויהמשתנה הבלתי תלוי הוא ריכוז המלח בקרקעבמי ההשקייה.
ריכוזים:טיפולים/6המליחות.אחוז

(אחוז)0.4,0.8,1.2,1.6,2

מזוקקים)(מיםבקרה0ו-

המשתנה התלוי+

דרך המדידה שלו

השורשון,המשתנה התלוי הוא קצב הנביטה, הוא נמדד ע"י מדידת אורך
אורך הנצרון, אחוז הנביטה וצבע הנבט.

חיטה.האורגניזם

מספר פריטים ו/או חזרות
(לכל טיפול)

זרעיםחזרות/30טיפוללכל

הנביטה.תהליך–לנבטמזרעב':פרקלזרע'.'מזרע).2011(איריתושדהרותאמירמרכזייםמידעמקורות2
המרכז להוראת המדעים אונב' ירושלים. [תל]. מל"מ.

באמצעותונתרוןהמלחהתהליכישעברוקרקעות"שיקום)2012(לילךברששת.2
שיפור איכות מי ההשקייה ויישום קומפוסט".

– האונב' העברית.עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך חקלאות. הפקולטה לחקלאות
http://www.agri.gov.il/download/files/BarsheshetLilach2012MSc_1.p

http://www.agri.gov.il/download/files/BarsheshetLilach2012MSc_1.pdf


דף תכנון ניסוי המשך:

טל דוידסון ואורי לבשמות התלמידים

שאלת החקר   (בשאלה
יוגדרו המשתנים
בבירור, והקשר

המשוער ביניהם)

כיצד תשפיע מליחות גבוהה על סוגי זרעים שונים?

חיטה, עגבניה, פלפל, מלפפון, מלון

השערה + בסיס ביולוגי
להשערה (בקצרה)

שלהם יהיו מוצלחיםחלק מן הזרעים יהיו עמידים יותר מאחרים ומדדי הנביטה
עם קרקעיותר, בגלל שהם פיתחו מנגנוני הגנה שונים על מנת להתמודד

מליחה.

המשתנה הבלתי תלוי +

אופן השינוי שלו +
מספר הטיפולים

זרעסוגכלטיפולים,5אחר.זרעמסוגמורכביהיהטיפולכלהזרעים.סוג
יחשב טיפול.

המשתנה התלוי+

דרך המדידה שלו

ואחוז נביטה בעזרתמדדי הנביטה. נמדוד אורכי שורשון ונצרון בעזרת סרגל
חילוק מספר הזרעים שנבטו במספר הזרעים הכולל.

חיטה, עגבניה, פלפל, מלפפון, מלוןהאורגניזם

מספר פריטים ו/או
חזרות (לכל טיפול)

סוג.מכלזרעים30לפחות

שונים?מהי השפעת ריכוזי מלח גבוהים שונים על נביטה של זרעיםשאלת חקר נוספת

מו"פ ערבהמקורות

והמקורות בעבודה שלנו



איסוף ועיבוד הנתונים המוצגים בתוצאות:

במי ההשקייה:אורך נצרון נבטי החיטה (ס"מ) בהשפעת ריכוזי מלח שונים

במי ההשקייה:אורך נצרון נבטי החיטה (ס"מ) בהשפעת ריכוזי מלח שונים
ריכוז המלח במי ההשקייה

0%0.40%0.80%1.20%1.60%2.00%

100.50000

20.500.50.50.500

32.0010.50.500

4300.50.500

50.50.50.50.500

63.500000

720.5100.50

840.5200.50

920.5000.50.5

10310.50.50.50.5

112.5000.500

1210.50.50.50.50

13300000

140.51.50.50.50.50

150.51.500.500.5

160.5010.500.5

17100000

18010.5000

191.510000

201050.500

2101.500.500

220.500.50.500

230110.500

2410.50000

2500.50.50.500

26000.50.500

27201.5000

28011000

2900.50.50.500

30121.500.50

1.20.60.70.30.10.1ממוצע

1.20.61.00.30.20.2סטיית תקן



אורך שורשון נבטי החיטה (ס"מ) בהשפעת ריכוזי מלח שונים במי ההשקייה:

במיאורך שורשון נבטי החיטה (ס"מ) בהשפעת ריכוזי מלח שונים
ההשקייה:

ריכוז המלח במי ההשקייה
0%0.40%0.80%1.20%1.60%2.00%

14.52.53100

24.52.510.50.50

332210.50

480210.50

521010.50

6422.50.500

74220.500

86001.500

933.51.50.500

103031.50.50

113000.50.50

12421.520.50

13522100

14523100

1561.501.50.50

1640110.50.5

1722.50.5100.5

184.52.531.500

191420.500

20412.510.50

210.5320.500

2200100.50

2303.5210.50

245030.500

25022000

260100.500

2701.50000

2800210.50

290230.500

30013100

2.91.61.70.80.20.0ממוצע

22.022.024.027.013.02.0נבטו

2.21.21.10.50.20.1סטיית תקן




