שיטות חקר חדשות
לגיוון נושאי חקר בבית הספר
ד"ר סארי עאסלה
בית ספר מקיף אלבוכארי-עראבה
המכון למחקר יישומי-אגודת הגליל-שפרעם

במאמר זה מוצעות שיטות חדשות ופשוטות המאפשרות גיוון של נושאי החקר.
באמצעות שיטות אלו ניתן לחקור נושאים אשר חקירתם לא התאפשרה בעבר ,כגון
המעקב אחרי גדילת השורשים כפונקציה של ריכוז מלחים במצע הגידול.
מבוא
בעבר ביצעתי בטכניון מחקרים המתבססים על בדיקה של
השפעת תנאים א-ביוטיים על גדילת צמחים בהידרופוניקה
(גידול במצע מימי המכיל נוטריינטים) ועל תהליך הנשימה
בצמחים ) .(Asli, 2009כיום אני מבצע במכון למחקר יישומי
אגודת הגליל מחקרים המתבססים על טכנולוגיות חדשות
לייעול תנובת המתאן בתסיסה אנאירובית ,ומחקרים העוקבים
אחרי פריחת אצות כפונקציה של גורמים א-ביוטיים שונים (Asli
) .et al., 2014במחקרים אלו בניתי מערכות פשוטות ,זולות
וזמינות למדידת המשתנה התלוי .מאחר שאני עוסק בהוראה
בבית הספר וגם במחקר במכון למחקר יישומי ,גיבשתי שיטות
של מחקר אקדמי לרמה בית ספרית .להלן סיכום שיטות
המחקר ,בדגשים על אופן הבאת שיטות אלו למעבדת בית
הספר.

כוסות פלסטיק חד-פעמיות  +מכסים העשויים מפלטת
פוליסטירן בעלת חורים בגודל הקטן מגודל הזרע הנבדק
(אפשר להשתמש גם בכיסוי מחורר אחר ,כגון נייר אלומיניום)
תמיסת .CaCl2 0.4 mM
מהלך הניסוי:
שלב א' – הנבטת הזרעים )(Chazen et al., 1995

הנבטת זרעי תירס (למשל) – בצלחות פטרי בקוטר  15ס"מ,
על גבי נייר סינון ספוג בתמיסת  CaCl2 0.4 mMלמשך יומיים
(תמונה  .)1יש להחזיק את הצלחות בחושך ,ב.27+/-2˚C-

מערכת ניסוי  - 1השפעת גורמים א-ביוטיים
על גדילת צמחים
בעבר נהגנו לבדוק השפעה של גורמים א-ביוטיים ,כגון ריכוז
מלח ,על קצב גדילת הנוף בצמחים נפוצים ,כמו פול ,חומוס,
תירס ודומיהם .השיטות ששימשו עד היום התבססו על גידול
זרעים בצלחות פלסטיק על צמר גפן רטוב .צלחת הביקורת
הושקתה במים ללא מלח ,וצלחות הטיפול הכילו ריכוזי מלח
שונים .החיסרון בשיטה זו הוא שאי אפשר לעקוב אחרי גדילת
השורשים ,משום שאין דרך להוציא את השורש בשלמותו מתוך
צמר הגפן .כדי לפתור מגבלה זו מוצעות כאן שיטות חדשות
המתבססות על גידול צמחים בהידרופוניקה.
החומרים והכלים הדרושים:
צלחות פטרי בקוטר  15ס"מ.
נייר סינון.

תמונה  :1זרעי תירס שהונבטו בחושך למשך יומיים
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שלב ב' – גידול הנבטים
את הנבטים מעבירים לחדר הצמיחה ,שתשרור בו טמפרטורה
של .27+/-2˚C
יש להקפיד על תאורה פלורסנטית בהספק של ,35 W m-2
למשך  12שעות ביממה .אלחלופין אפשר להשתמש בתאורה
הקיימת במעבדות ,ולוודא שכל הטיפולים ייחשפו לרמת תאורה
זהה.
יש להקפיד על רמת לחות בסביבות  ,50%באמצעות
הנחת כלי פתוח המכיל מים בחדר המעבדה.
נבטים בעלי אורך שורשים של  1ס"מ יונחו על פלטת
הפוליסטירן ,ושורשיהם יועברו דרך החורים בפלטה ,כך שיהיו
במגע עם תמיסת הגידול ) (0.4 mM CaCl2הנמצאת בכוס
פלסטיק (תמונה .(Fan et al., 2004; 2006) .)2

תמונה  :3מערכת ניסוי בהידרופוניקה ,בה נבדקה השפעת מהולים
שונים של שפכים ביתיים ראשוניים על קצב גדילת הנופים והשורשים

מגדלים כ 20-נבטים ראשוניים בכוס המכילה את תמיסת
הגידול .יש להחדיר לתמיסת הגידול צינורות אוורור ,על מנת
למנוע יצירת תנאים אנאירוביים .כעבור ארבעה ימים מזמן
ההעברה לתמיסת המזון יתקבלו שורשים באורך של כ10-
ס"מ בממוצע ,אשר יילקחו לבדיקה של השפעת הגורמים הא-
ביוטיים הנחקרים על גדילת הנופים והשורשים.
אילו גורמים א-ביוטיים ניתן לבדוק במערכת זו?
 .1ריכוז חמצן בסביבת השורשים
 .2ריכוזי סידן (CaCl2) - 0-120 mM
 .3ריכוזי זרחות (פוספטים) 0-150 mM -
 .4ריכזוי מלחים (מלח בישול) 0-150mM -

תמונה  :4השפעת מהולים שונים של שפכים ביתיים ראשוניים על
קצב גדילת הנופים והשורשים

pH .5

 .6טמפרטורה של חדר הגידול ושל מדיום הגידול
 .7עוצמת תאורה
 .8הרכב מדיום הגידול

מערכת ניסוי  - 2השפעת גורמים א-ביוטיים
על קצב הנשימה

תמונה  :2צמחים ראשוניים (תירס) לאחר  5ימים גידול בהידרופוניקה

בעת תהליך הנשימה בצמחים ,מולקולות מים מתאדות מהעלים
דרך הפיוניות הפתוחות ,בזמן קליטת  CO2לפוטוסינתזה,
ומולקולות מים חדשות נכנסות דרך השורשים .נוכחות חומרים
א-ביוטיים שונים (כגון מלחים ,חמצן ,סידן) בתמיסה בסביבה
החיצונית של השורשים יכולה להשפיע על קצב הנשימה,
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וכתוצאה מכך על קצב התאדות המים מעלי הצמחים .השימוש
בשיטת הגידול בהידרופוניקה מאפשר מעקב אחרי שינוי קצב
הנשימה כפונקציה של גורמים א-ביוטיים שונים .המעקב אחרי
קצב הנשימה מתבצע באמצעות שקילת הצמחים (כולל מצע
הגידול) בטיפולים השונים בזמנים שונים.

וקובעים את קצב הנשימה ביחידות של .H2O mg cm-2/leaf
מחשבים את שטח העלים על-ידי הנחת העלים על נייר
מילימטרי.
אפשר לבדוק באמצעות מערכת זו את אותם גורמים א-ביוטיים
שהוזכרו במערכת ניסוי .1

החומרים והכלים הדרושים:
תמיסת 0.4 mM CaCl2

כלי פלסטיק גליליים בנפח  100מ"ל .אפשר להשתמש במבחנת
צנטריפוגה בעלת מכסה מתברג אשר בסיסה נחתך והיא מונחת
הפוך (ראו תמונה .)5
נייר כסף.
מהלך הניסוי )(Asli, 2009

הצמחים יגודלו בתמיסת  0.4 mM CaCl2רוויה בחמצן (לשם
הבטחת תנאים אירוביים לשורשים) ,בתוך מעבדה מוארת ,עד
לשלב של  3עלים.
יש לבחור שתילים בגודל אחיד מתוך מדגם של  20צמחים.

מערכת ניסוי  - 3השפעת גורמים תפעוליים
על נפח המתאן הנוצר מריאקטור אנאירובי
זהו נושא חדש אשר מומלץ להכניס למגוון הנושאים המוצעים
כנושאי חקר בבית הספר .כאן מוצע לבדוק השפעת גורמים
תפעוליים כגון טמפרטורה ,ריכוז חומר אורגני ,זמן שהייה וpH-
על הפוטנציאל והקצב של יצירת המתאן בפירוק אנאירובי
לפסולת ביתית ,שפכים ושפכים סינתטיים .במקרה שיש מגבלה
כלשהי מטעם משרד החינוך בנוגע לעבודה עם שפכים ,אפשר
לעבוד עם שפכים סינתטיים .אפשר להכין שפכים סינתטיים
במעבדה ,על-ידי ערבוב שמן סויה ,צלולוזה ואלבומין לקבלת
שפכים מורכבים כמו שפכים ביתיים .הרכב השפכים הסינתטיים
ייקבע על פי נושא החקר .דוגמאות:
שפכי תעשייה עתירי שומן כגון תעשיית החלב – השפכים
הסינתטיים יכילו שמן סויה בריכוז .3g/L

מעבירים את השתילים לכלי פלסטיק גלילי בנפח  100מ"ל
המכיל מצע נוזלי של  75מ"ל תמיסת  ,0.4 mM CaCl2ואת
הגורם האביוטי הנבדק .הכלים ייסגרו ליד בסיס הצמח ע"י נייר
כסף.

שפכי תעשייה עתירי שומן כגון תעשיית החלב – השפכים
הסינתטיים יכילו שמן סויה בריכוז .3g/L

קובעים את קצב הנשימה באמצעות מעקב אחר הירידה
במשקל ,בשימוש במאזניים אלקטרוניים ,בהפרשי זמנים של 30
דקות למשך  3שעות.

שפכי תעשייה עתירי חלבון כגון שפכי בית מטבחיים – השפכים
הסינתטיים יכילו אלבומין או כל חלבון מסחרי אחר בריכוז
.3g/L

מחלקים את משקל המים שהשתילים איבדו בשטח העלים,

בניסוי אפשר להשתמש באנזימים מסחריים מפרקי שמנים ,כמו
ליפאז ,מפרקי פוליסכרידים כמו צלולאז ,או מפרקי חלבונים
כמו פרוטאז (בהתאם לסוג החומר שממנו יוכנו השפכים
הסינתטיים) .פירוק מולקולות הענק למולקולות קטנות מזרז
את תהליך הפירוק האנאירובי בריאקטור באמצעות זירוז שלב
ההידרוליזה (השלב הראשון בתסיסה האנאירובית) על-ידי
האנזים.
נושאי חקר שאפשר לבדוק באמצעות מערכת זו כוללים את סוג
האנזים ,ריכוזו או תקופת האינקובציה של השפכים עם האנזים.
גורמים נוספים שאפשר לבדוק הם חומרים היכולים לזרז
את תהליך התסיסה האנאירובית ולגרום להעלאת פוטנציאל
יצירת הביוגז ,כמו חומצות הומיות מסחריות ,חרסיות כגון
חרסיות הבנטוניט ופסולת כגון גפת (תוצר תהליך סחיטת
זיתים) .חומרים אלו יכולים לספוח תרכובות רעילות הנוצרות
בריאקטור בזמן העיכול.
אילו גורמים תפעוליים היכולים להשפיע על פוטנציאל

תמונה  :5מערכת הניסוי לקביעת קצב הנשימה
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יצירת המתאן בריאקטור האנאירובי ניתן לבדוק?

מהלך הניסוי:

 .1טמפ'
pH .2
 .3ריכוז אנזים
 .4תקופת אינקובציה
 .5סוג שפכים והרכבם
 .6זמן שהייה
 .7תוספת פחם
 .8תוספת חומצה הומית
 .9תוספת חרסיות
 .10תוספת גזם ,גפת ועוד

לתוך בקבוקי זכוכית בנפח  330מ"ל ,מכניסים בוצה אנאירובית
(.)10-15% w/v

מדגירים את הביוריאקטור באינקובטור ,ב( 37˚C-או בתנור
מתאים).

בניית ריאקטור אנאירובי מעבדתי )(Asli et al., 2014

הביוגז הנוצר מצטבר במזרק .אפשר לעקוב אחרי נפח הביוגז
על-ידי בדיקת גובה מדחס המזרק כפונקציה של זמן.

מכניסים את השפכים הרצויים (פסולת או שפכים סינטטיים).
מוסיפים אנזים (למשל – ליפאז בריכוז .)0.3g/L
מתקנים  pHעד ל pH = 7-ומוסיפים בופר פוספט בריכוז .4g/L
סוגרים את הבקבוק באמצעות פקק גומי שמושחל לתוכו צינור
פלסטיק באורך  5ס"מ המחובר למזרק בנפח  100מ"ל (ראו
תמונה .)6

החומרים והכלים הדרושים:
בקבוקי זכוכית בנפח  330מ"ל
בוצה אנאירובית ) .(10-15% w/vאפשר להזמין בוצה ממפעל
פריגת חדרה ללא תשלום (ייתכן שאפשר לקבל בוצה גם
ממפעלים אחרים).
בופר פוספט בריכוז 4g/L

פקק גומי שלתוכו מושחל צינור פלסטיק באורך  5ס"מ
מזרק בנפח  100מ"ל

מערכת ניסוי  - 4השפעת גורמים א-ביוטיים
על הביומסה של האצות
זהו עוד נושא חקר חדש .בתי ספר מעטים בלבד מאפשרים
חקר של נושאים אלו ,מאחר שבדרך כלל הכלים לביצוע ניסויים
מסוג זה אינם זמינים.
כיום אפשר למצוא כמעט בכל בית ספר מכשיר ספקטרופוטומטר,
ובעזרתו אפשר לעקוב אחרי המשתנה התלוי – צפיפות האצות.
אפשר להשיג אצות מיקרוסקופיות מסחריות ,ולעקוב אחרי
צפיפותן כפונקציה של גורמים א-ביוטיים שונים (עוצמת אור,
ריכוז פחמן דו-חמצני ,ריכוז פוספטים ,ריכוז ניטראטים ,ריכוז
סבון ,ריכוז דשן) האצות מכילות כלורופיל אשר בולע אור באורך
גל  .665 nmאפשר לעקוב אחר גדילת האצות באמצעות בדיקת
ריכוז הכלורופיל כפונקציה של הגורמים הא-ביוטיים הנחקרים.

אילו גורמים א-ביוטיים ניתן לבדוק במערכת זו?
 .1עוצמת אור
 .2ריכוז CO2

 .3ריכוז פוספטים
 .4ריכוז ניטראטים
 .5דטרגנטים כגון סבון
 .6דשנים
החומרים והכלים הדרושים:
מבחנות זכוכית
ספקטרופוטומטר
תמונה  :6מערכת הניסוי של ביוריאקטור אנאירובי

אצות
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45 | מורים מהשטח

 די, דרומה או מערבה,אם בחדר הגידול חלונות הפונים מזרחה
 אפשר, אם אין תאורה טבעית במידה מספקת.בתאורה הטבעית
 מגדלים את.גם להאיר את האצות במנורת שולחן פלורסנטית
 יש להכין. בנוכחות הגורם הנבדק,האצות במבחנות זכוכית
. ולבדוק את הבליעה בספקטרופוטומטר,מיצוי מהאצות
 קובעים, המייצג את צפיפות האצות,את ריכוז הכלורופיל
.באמצעות בדיקת הבליעה בספקטרופוטומטר

סיכום
בסקירה זו הוצעו שיטות חדשות ופשוטות המאפשרות לגוון
.את נושאי החקר ולהפוך נושאים רבים לבני ביצוע בבית הספר
 באמצעות שיטות אלו אפשר לחקור היבטים שונים של,בנוסף
 כגון, שאי אפשר לחקור אותם בשיטת אחרות,נושאים מסוימים
מעקב אחרי גדילת שורשים כפונקציה של ריכוז מלחים במצע
.הגידול

