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 במאמר מדעי מסקנותהדיון והכרת פרק הפעילות 

 בפעילות זו תכירו את המבנה והמאפיינים המיוחדים של פרק הדיון והמסקנות במאמר מדעי.

 

צמצום של המגוון הביולוגי עשוי לשנות את התפקוד של מתוך המאמר: הדיון  פרק כםלפני .1

 מערכות אקולוגיות.

 את הפסקאות על פי הרצף הנכון. וסדר .מחולק לפסקאותשלפניכם הדיון  .א

 .)העזרו בתרמילון( לכל פסקה כותרת המתארת את תוכן הפסקה נות .ב

אל  בנוי מהכללמבוא הכלומר  ,      "משפך" הינו בצורתבמאמר מדעי  המבואפרק מבנה  .ג

מהו מבנה ספציפי של מטרת המחקר.  אוריועד לתבאופן כללי נושא המחקר  מהצגת – פרטה

  וריהסב ?במאמר מדעי הדיוןפרק 

 

  .כםחלקם מובאים לפני לכתיבת דיון במאמר מדעי יש מאפיינים שונים. .2

כיצד באים לידי ביטוי או ע"י סימון בדיון,  בעזרת דוגמאות מתוך הדיון )ללא פירוט תוכן( ותאר

 ו בדוגמא.עזריה .)סמנו מילות מפתח( מאפיינים אלו

 

•   
•   
•   

חזרה על שאלת  
המחקר ותוצאות  

 עיקריות

 ...  לאור תוצאות אלו•
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, ניתן להסיק כי אובדן המגוון הביולוגי משפיע על תפקוד מערכות לאור תוצאות  אלו
מוגברות מתבטאת ביצרנות גבוהה יותר. קליטת אור גבוהה  CO2 -ביולוגיות. קליטת אור ו

ם, יותר נובעת משונות רבה של צורות העלים ומשונות בגובה הצמחים של המינים השוני
כל זה מביא לניצול יעיל יותר של אור. היות שכל מערכת אקולוגית תלויה באנרגיה 
הנקלטת בה, סביר להניח שניצול יעיל של אור משפיע גם על התהליכים המתרחשים 
בקרקע, כמו: משק המים בקרקע ופירוק חומר ארגני. אולם, תוצאות מחקר זה בנוגע 

 ת כדי לתת תמיכה בהנחה זו.למשק המים ולפירוק הן אינן חד משמעיו
 

השערת במחקר זה נבדק הקשר בין מגוון ביולוגי לבין התפקוד של מערכות אקולוגיות. 
המחקר היתה כי צמצום של המגוון הביולוגי עשוי לפגוע בתפקוד של מערכות אקולוגיות 

 מהיבטים של קליטת אור, קליטת פחמן דו חמצני ואחוז כיסוי השטח בצמחים.

לניסוי המתואר יש שתי מגבלות עיקריות: הוא נמשך רק שנה אחת, והחברות היו קטנות, 
לפיכך המסקנות שניצן להסיק ממנו הן איכותיות בעיקרן ולא כמותיות. יחד עם זאת, 
התוצאות של הניסוי שנערך בתנאים מבוקרים מראות בפעם הראשונה, שיש תהליכים 

של מגוון ביולוגי ואילו תהליכים אחרים אינם  מאובדןבמערכת האקולוגית המושפעים 
 מושפעים מכך. אין, כנראה, דגם יחיד לתוצאות האפשריות של אבדן המגוון הביולוגי.

 

למרות זאת, לממצאי המחקר יש השלכות לגבי הסיבות לחשיבות השמירה על המגוון 
 לשנות ו/או לפגועהביולוגי, וניתן להוסיף עליהן את הסיבה שצמצום של המגוון הביולוגי יכול 

בשירותים של המערכת האקולוגית ולהביא לשינוי בתנאים הסביבתיים. צמצום של מגוון 
, ומכאן ניתן להסיק שצמצום המגוון עלול CO2-הצמחים בטבע מביא להקטנה בקיבוע ה

 שמקורו בפעילות של בני האדם. CO2להקטין את היכולת של מערכות יבשתיות לקלוט 
 

יש להמשיך ולבדוק במחקרים נוספים את השפעת הרכב המינים על תפקוד המערכות 
 CO2 -האקולוגיות, כלומר, לאיזה שילוב  מינים השפעה רבה יותר על קליטת האור וה

 במערכת האקולוגית. 
 

ואחוז  CO2ממצאי המחקר מראים שבמערכות מגוונות יותר נקלט יותר אור, נקלט יותר 

יותר. לעומת זאת לא נמצא הבדל מובהק באצירת המים בקרקע  הכיסוי בצמחים גבוה
 ובקצב פירוק החומר האורגני בין מערכות בעלות מגוון ביולוגי שונה.
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 רמילוןת

 ניתן לבחור יותר מנקודה אחת לכל פסקה 

 תיאור תוצאות עיקריות 

 השערה 

 שאלת המחקר 

 מדידת משתנה תלוי 

 שאלת המשך 

 מסקנה 

  תלוימדידת משתנה בלתי 

 מגבלות המחקר 

  חשיבות/השלכות המחקר 
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שלכם. תכננו  אתם מוכנים כעת להתחיל את כתיבת פרק הדיון של עבודת הביוחקר .3

את פרק הדיון על פי החלקים שהכרתם בסעיף הקודם. בכל אחד מהחלקים רשמו 

נקודות/ראשי פרקים אותם אתם מעוניינים לכתוב. לאחר מכן, הרחיבו כל אחת 

מהנקודות וכתבו פסקאות מתאימות, במילים שלכם. הקפידו על המאפיינים של 

סקאות, ביקורתיות והסקת מסקנה כתיבה רציפה תוך קישור בין הפכתיבת הדיון: 

 תוך התבססות על התוצאות והסברן )הקפידו להפנות לתוצאות הרלוונטיות(.

 

שאלת המחקר 

 וההשערה

 

  תיאור תוצאות עיקריות

 מסקנה
 

 

 מגבלות המחקר
 

 

חשיבות/השלכות 

 המחקר 
 

 

  שאלת המשך

 


