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        לו"ז מוצע



مقدمة
 بحیرة طبریّا، ھي بحیرة المیاه العذبة الوحیدة في إسرائیل، وھي موقع ذو أھّمیّة كبیرة بالنسبة لسّكان
 دولة إسرائیل. ھذه البحیرة ھي مصدر للتزوید بمیاه الشرب، توفیر الرزق للصیّادین وموقع للسیاحة
 واالستجمام والترفیھ. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر بحیرة طبریّا نظام بیئي متمیّز بیئیّة متمیّزة تعیش فیھا
 أنواع كثیرة ومختلفة من الحیوانات المائیّة. تشیر أبحاث مختلفة إلى أنّھ في العقد األخیر حدثت فاجعة
 مؤلمة ألجزاء مختلفة من المنظومة البیئیّة في بحیرة طبریّا: أصابت الفاجعة مكّونات ال أحیائیّة، بالذات
 كّمیّة المیاه وجودتھا، والمرّكبات األحیائیّة وخاّصة عالم النباتات والحیوانات. فعلى سبیل المثال،
 تضّررت القدرة اإلنتاجیة األّولیّة في البحیرة، وفي أعقابھا تغیّرت منظومات العوالق (كائنات حیوانیّة
 أو نباتیّة صغیرة  تطفو على سطح الماء الماء).  أنواع جدیدة من الطحالب والعوالق، بعضھا ساّم،
 تسّربت إلى بحیرة طبریّا. كما أّن الثروة السمكیّة تدھورت، ومن ثروة سمكیّة تُقدَّر بأكثر من 2,000
 طّن في السنة، في تسعینات القرن الـ 20، انخفضت كّمیّة الثروة السمكیّة، لتبلغ فقط مئات األطنان
 سنویًّا، في السنوات األخیرة. صیادو بحیرة طبریّا ورجال وزارة الزراعة، یعزون انخفاض حجم

الثروة السمكیّة إلى نشاط طائر قاق الماء الكبیر.



ما ھي منَتجات وخدمات المنظومة البیئیة التي نحصل علیھا من بحیرة طبریا؟●

ماھي المؤشرات على خلل االتزان في المنظمة البیئیة في بحیرة طبریا؟●



تغیرات في  العوامل االحیائیة●
تغیرات بمقاییس جودة الماء●
تضرر الطحالب●
ظھور أنواع غازیة●
األسماك ( انخفاض الثروة ●

السمكیة)
تغیرات بالعوامل الالأحیائیة●
تغیرات في منسوب المیاه في ●

البحیرة

ما ھي ُمنَتجات وخدمات المنظومة البیئیة التي نحصل علیھا من بحیرة طبریا؟ ●

ماھي المؤشرات على خلل االتزان في المنظمة البیئیة في بحیرة طبریا؟●



ما ھي ُمنَتجات وخدمات المنظومة البیئیة التي نحصل علیھا من بحیرة طبریا؟●

ُمنَتجات: الغذاء والمواد
التي یحصل علیھا 

االنسان من االنظمة 
البیئیة.

الخدمات: العملیات التي 
تتم في النظام البیئي 
وتعود بالفائدة على 

اإلنسان.

 



ماھي المؤشرات على خلل االتزان في المنظومة البیئیة في بحیرة طبریا؟●



ممیزات النظام البیئي المتزن دینامیكیا : 

عدد االنواع (غنى االجناس) وانتشارھا مستقر تقریبا.

حجم العشیره :عدد االفراد مستقر تقریبا (وھو یتاثر بعدة 

عوامل:العوامل المحیطیة ومنھا الموارد، العوامل 

المناخیة والعوامل الحیویة :العالقات المتبادلة بین 

االنواع)  

معدل الكتلة الحیة ثابتھ تقریبا .

  

االتزان البیئي 
الدینامیكي 

في المنظومة البیئیة الموجوده في حالة 

توازن دینامي  ال یحدث فیھا تغییرات 

حاده  وتكون فیھ التغیرات طفیفھ  





סרטון הדייגים

سلطة الطبیعة
 مختبر دراسات بحیرة طبریّاوالحدائق

https://www.youtube.com/watch?v=ka4mJMHQwOE


العالقة المتبادلة بین المشط وطائر القاق الكبیر

 یأتي طائر القاق الكبیر  Phalacrocorax carbo)) إلى إسرائیل كّل عام من منطقة التعشیش في السھول األوكرانیة

شمال البحر األسود، قبل أن بدایة الشتاء المتجّمد ھناك.

عدد طیور القاق التي تأتى إلى إسرائیل في كل خریف، وفقًا لتعداد سلطة الطبیعة
 والحدائق، یبلغ حوالي 20،000 في المتوسط. من 2500 إلى 11،000، منھا تقضي فصل الشتاء في بحیرة طبریّا في

حین تواصل البقیّة طریقھا إلى أفریقیا.
 تتغّذى طیور القاق الكبیر على مجموعة متنّوعة من أنواع األسماك في بحیرة طبریا، بما في ذلك المشط الجلیلي، وھو
 النوع ذو أعلى قیمة االقتصادیّة في البحیرة بالنسبة للصیّادین. یشكو صیّادو األسماك في بحیرة طبریّا من انخفاض حاد

 في محصولھم من الصید. یتم التحقق من صّحة ھذه الشكوى من خالل بیانات قسم الثروة السمكیّة في وزارة الزراعة
 (الشكل 1). یلقي الصیّادون وسلطة المیاه ووزارة الزراعة المسؤولیّة عن سوء حال الثروة السمكیّة على طیور القاق

الكبیر، ویوصون بطرد طیور القاق الكبیر من بحیرة طبریّا وبذلك یتّم تحسین وضع الثروة السمكیّة.



تعداد طیور القاق یتم مرة في السنھ في شھر كانون 
الثاني 



أرتسي  من سلطة الطبیعة والحدائق
2011

تغذیة طائر القاق الكبیر
المكونات والكمیة



تغذیة طائر القاق الكبیر

 لفحص اّدعاء صیّادي األسماك الذي ینّص على أّن طائر القاق الكبیر ھو العامل الرئیسّي المسبّب النخفاض محصولھم

 من صید األسماك، أجرت  یفعات أرتسي  من سلطة الطبیعة والحدائق، فحًصا لكّمیّة ونوع الغذاء الذي یتغّذى علیھ

 طائر القاق الكبیر في بحیرة طبریّا في شتاء 2011 – 2010. لقد جمعت بقایا إفرازات ھذه الطیور، والتي تحتوي على

 بقایا غذاء غیر مھضوم الذي یخرج من فمھا مّرة في كّل یوم على شكل كتلة، وفحصت محتواھا. كما ذكرنا آنفًا، طائر

 القاق ھو طائر جارح یتغّذى على تشكیلة من أسماك البحر. في األذن الداخلیّة لألسماك ھناك بلّورات تُسّمى أوتولیت

.(otolit) 

 لكّل صنف من األسماك شكل أوتولیت خاّص وحجم األوتولیت یكون نسبیًّا لوزن السمكة التي أكلھا الطائر. األوتولیت
 الموجود في غذاء طائر القاق ھو ما یُفرز في بقایا الغذاء. وعلیھ، فإّن فحص محتوى بقایا الغذاء التي یفرزھا الطائر،

 یمّكن من تحدید أنواع األسماك التي یتغذى علیھا طائر القاق الكبیر، وتقدیر كّمیّة الغذاء الیومیّة التي یستھلكھا. إًذا، فإن
 محتوى اإلفرازات التي تّم فحصھا، یمثّل الغذاء الیومّي لطائر القاق الكبیر في بحیرة طبریّا في فصل الشتاء طبریا

طوال فصل الشتاء (الشكل 2).



 عوامل من الممكن ان تؤثر

على مصداقیة البحث

طریقة جمع المعطیات استنتاجات ھدف البحث  الجھة التي انجزت

البحث

 أرتسي  من سلطة
الطبیعة والحدائق

2011

 كّمیّة ونوع الغذاء الذي یتغّذى علیھ طائر القاق الكبیر في بحیرة طبریّا



 عوامل من الممكن ان تؤثر

على مصداقیة البحث

طریقة جمع المعطیات استنتاجات ھدف البحث  الجھة التي انجزت

البحث

ھناك صعوبة في تحدید عدد 
طیور القاق وتحدید كمیة 

االفرازات وتآكل االوتولیت. 
توجد صعوبة في التمییز بین 

االوتولیت الموجودة في 
أنواع مختلفة في اسماك 

المشط , لذلك ال یمكن تحدید 
نسبة اسماك المشط الجلیلي 

التي تصطادھا طیور القاق.  

 طیور القاق تأكل أسماك
 المشط، لكن االنخفاض بـ 38

 طّنًا من األسماك سنوّیًا ال
 یفسر االنخفاض الكبیر الذي

 یبلغ مئات األطنان في
 محصول الصید منذ تسعینات
 القرن الماضي، واالنخفاض

 الحاّد في المحصول في الوقت
الراھن.

فحص محتوى بقایا الغذاء 
غیر مھضوم (االفرازات 
التي یفرزھا الطائر من 

فمھ)، ھذا یمّكن من تحدید 
أنواع األسماك التي 

یتغذى علیھا طائر القاق 
الكبیر، وتقدیر كّمّیة 
الغذاء الیومّیة التي 

یستھلكھا

فحًص كّمّیة ونوع 
الغذاء الذي یتغّذى 

علیھ طائر القاق 
الكبیر في بحیرة 

طبرّیا 

 أرتسي  من سلطة
الطبیعة والحدائق

2011

 كّمیّة ونوع الغذاء الذي یتغّذى علیھ طائر القاق الكبیر في بحیرة طبریّا





 في األذن الداخلیّة لألسماك ھناك بلّورات تُسّمى

.(otolit) أوتولیت 

 لكّل صنف من األسماك شكل أوتولیت خاّص
 وحجم األوتولیت یكون نسبیًّا لوزن السمكة التي

أكلھا الطائر



تقدیر كمیة أسماك المشط التي اكلتھا طیور القاق في فترة البحث



تغذیة طائر القاق 
الكبیر



سؤال 12: ماذا كان الھدف من بحث آرتسي؟
اجابة : فحص لكّمیّة ونوع الغذاء الذي یتغّذى علیھ طائر القاق الكبیر في بحیرة طبریّا في شتاء 2011 – 2010..

وذلك للتأكد من أن طیور القاق ھي السبب الرئیسي بانخفاض الثروه السمكیة في بحیرة طبریا.



14:  أ. لماذا ھناك أھّمّیة للتأكید على أّن عدد طیور القاق الكبیر ھو تقدیر جرى 
بالطریقة نفسھا في كلّ سنوات المتابعة؟

 طریقة التقدیر تؤثر على عدد طیور القاق وعدد الطیور یؤثر على كمیة الغذاء لذلك یجب االتزام 
بالطریقة نفسھا في كل سنوات المتابعة.

ب. اشرحوا لماذا یعتبر التقدیر الذي یستند إلیھ البحث غیر دقیق بتاًتا؟ اشرحوا 
إجاباتكم.

التقدیر الذي یستند الیھ البحث غیر دقیق النھ ال یمكن معرفة أعداد طیور القاق بدقة. 1.

عدد االفرازات (צנפות) التي یخرجھا الطائر یومیا2.
 لیست بالضرورة افراز واحد لكل یوم حسب ما  افترض الباحثین 

كمیة الغذاء التي تم تقدیرھا حسب االوتیلیتات التي تآكلت في معدة طیور القاق،  لذلك فان حجم 3.
الفریسة الذي تم تقدیره غیر دقیق.
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15.  دراسة أرتسي، التي تُعرض نتائجھا في الشكل 2، جرت بطریقة جمع المعلومات 
والمشاھدات.

أ. أشیروا إلى العیب  الرئیسّي في البحث بطریقة المشاھدات؟

 

أ. في البحث بطریقة المشاھده ال یمكن السیطره على العوامل البیئیة المختلفة التي من 
الممكن أن تؤثر على العامل المتعلق ( الذي یتأثر)



15. ب.ما ھي العیوب التي قد تكون في البحث الذي أجرتھ أرتسي؟

صعوبة في تقدیر أعداد طیور القاق.1.

عدد اإلفرازات التي یطلقھا طائر القاق الكبیر.2.

تآكل االوتیلیتات. وصعوبة الفصل بین االوتیلیتات ألسماك المشط من االنواع المختلفھ. ولذلك من 3.
الصعب تحدید كمیة أسماك المشط الجلیلي من محصول الصید.



15 ج. تم أجراء تجربة  مراقبة في المختبر لفحص معّدل كّمیّة الغذاء التي یستھلكھا طائر القاق الكبیر یومیًّا. ما 
ھي العوامل التي من المھم  الحفاظ علیھا في التجارب المراقبة ؟

  

ج. في تجربة  مراقبة في المختبر لفحص معّدل كّمیّة الغذاء التي یستھلكھا طائر القاق الكبیر یومیًّا، العوامل الثابتة: 

درجة الحراره (تؤثر على تبادل المواد في الكائنات متغیرة درجة الحرارة.1.

نسبة االسماك من كل نوع وفق كمیتھا النسبیة بالبحیرة2.

 مسافة الطیران 3.

الجیل.4.



أّن طیور القاق تأكل أسماك المشط، لكن 

االنخفاض بـ 38 طنًّا من األسماك سنویًّا ال 

یفسر االنخفاض الكبیر الذي یبلغ مئات األطنان 

في محصول الصید منذ تسعینات القرن 

الماضي، واالنخفاض الحاّد في المحصول في 

الوقت الراھن.   

.



شكدي وزمالؤه 
(2012)  سلطة الطبیعة والحدائق

دراسة البیانات حول صید األسماك وأعداد طیور القاق الكبیر
 تم الحصول على المعلومات عن محصول صید األسماك من قسم صید األسماك في وزارة

الزراعة، وتستند أعداد طیور القاق الكبیر على تعداد سلطة الطبیعة والحدائق. 

الھدف ھو ایجاد العالقة بین أعداد طیور القاق ومحصول 
األسماك في بحیرة طبریا



 صحیح أنّھ  في عام 2006 تبین أنھ
 ھناك انخفاض محصول صید سمك
 المشط مع الزیادة في أعداد القاق

 الكبیرمقارنة بكمیتھا في عام 2005،
 ولكن في غیرھا من السنوات، نشھد

 ارتفاًعا في المحصول على الرغم من
 الزیادة في أعداد القاق الكبیر. وال سیما
 في سنة 2010، التي كانت  بھا أعداد
طائر  القاق كبیره نسبیا، وبالرغم من 
ذلك، ازداد محصول الصید من أسماك 
المشط مقارنة بكمیتھا  في عام 2009. 



ومن خالل فحص العالقة بین 
عدد طیور القاق الكبیر وبین 

محصول أنواع األسماك 
األخرى تبین ایضا عدم وجود  
عالقة واضحة بین  عدد طیور 

القاق الكبیر ومحصول تلك 
األسماك. 



 عوامل من الممكن  ان

 تؤثر على مصداقیة

الدراسة

ھدف الدراسة طریقة جمع البیانات استنتاجات  دراسة بیانات

شكدي وزمالؤه
(2012)- سلطة 
الطبیعة والحدائق

العالقة بین أعداد طیور القاق ومحصول األسماك في بحیرة طبریا●



 عوامل من الممكن  ان

 تؤثر على مصداقیة

الدراسة

ھدف الدراسة طریقة جمع البیانات استنتاجات  دراسة بیانات

طریقة رصد اسماك 
البحیرة غیر صادقة النھا 

تعتمد على معلومات 
شفویة من الصیادین , 

باالضافة لذلك لم یؤخذ 
بالحسبان االسماك التي 
لیس لھا قیمة اقتصادیة 

والتي تؤكل من قبل طائر 
القاق   

لم یتبیّن أّن ھناك عالقة 
مباشرة بین محصول 
صید األسماك وعدد 

طیور القاق الكبیر، حتى 
عندما تّم فحص كّل 

صنف من األسماك على 
حدة

فحص المعطیات المتعلقة 
بمحصول صید األسماك 

وعدد طیور القاق 

فحص العالقة بین الزیادة 

في عدد طیور القاق 

وتراجع محصول صید 

األسماك في بحیرة طبریا

شكدي وزمالؤه
(2012)- سلطة 
الطبیعة والحدائق

العالقة بین أعداد طیور القاق ومحصول األسماك في بحیرة طبریا●



16. یصطاد طائر القاق الكبیر أسماك التي ال تمتاز بقیمة اقتصادّیة (من األنواع واألحجام 
التي لیس علیھا طلب) لكن لم یبلّغ عنھا. على الرغم من ذلك، استخدم الباحثون بیانات عن 

محصول الصید ألسماك تمتاز بقیمة اقتصادّیة لتجسید وضع الثروة السمكّیة في بحیرة 
طبرّیا، نظًرا لعدم وجود بیانات رصد أفضل. عودوا إلى العیوب التي ذكرتموھا في 

السؤال 15 . ما ھي اآلثار قد تكون لھذه العیوب على مصداقّیة النتائج واالستنتاجات من 
دراسة شكیدي وزمالئھ؟

الجواب:

ان محصول االسماك الذي تم رصدة ال یضم كافة االسماك في البحیره،  وانما یضم فقط االسماك ذات قیمة اقتصادیة،  
لذلك فان محصول االسماك ال یعرض بشكل دقیق التغیرات في عشائر االسماك المختلفة 



الفرق بین مشاھدة وتجربة مراقبة 



مشاھدة
طریقة بحث منھجیة لجمع معطیات عن ظواھر / مخلوقات مختلفة, 
بدون أي تدخل من قبل الباحث في المنظومة الذي تحدث بھا 

الظواھر التي یتم مشاھدتھا. 
من الممكن جمع المعطیات بواسطة تنفیذ قیاسات مختلفة بمساعدة 
أجھزة مالئمة أو بواسطة المراقبة فقط دون استخدام أي جھاز 
للقیاس. تتم المراقبة إما بواسطة العین المجردة أو بمساعدة أجھزة 

بصریة مثل المیكروسكوب أو المنظار.

على الباحث االمتناع عن أي تشویش أو تدخل والذي قد یؤثر على 
المشاھدة. 



     تجربة ُمراقَبة

طریقة بحث منھجیة لفحص تأثیر أحد العوامل على عوامل أخرى 
,حیث یتم فیھا تغییر العامل الذي نرغب بفحص تأثیره فقط، مع 
إبقاء العوامل األخرى المتبقیة ثابتة, ونفحص ما ھو تأثیر التغییر 

في العامل المؤثر (المستقل) على العامل المتأثر (المتعلق).
 في التجربة الُمراقبة یجب تكرار التغییر المذكور اعاله  عدة 
مرات (اعادات), في نفس الشروط، وكذلك فحص تأثیره 

بالمقارنة مع مجموعة مقارنة  (ضابط).

مثال: تجربة ُمراقَبة تفحص كیف تؤثر كمیة المادة الجافة في 
أكوام الكومبوست على الفترة الزمنیة الالزمة لتفكیك بقایا 

الغذاء.



مختبر دراسات بحیرة طبریّا 

العالقة بین منسوب المیاه في بحیرة طبریا وانخفاض عدد 
األسماك (حجم محصول الصید)



קישורمستوى میاه بحیرة طبریا 

http://www.kineret.org.il/he/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%AA/


محصول الصید من بحیرة طبرّیا ومنسوب المیاه في البحیرة

على ضوء ما عرض، یمكننا أن نستنتج أّن تأثیر طیور القاق الكبیر على صید األسماك بشكل عاّم، وصید سمك المشط بشكل خاّص، 
لیس كبیًرا. تنبع األزمة البیئیّة في بحیرة طبریّا، على ما یبدو، من عّدة عوامل، ال من عامل واحد فقط، الذي یمكن حّل جمیع المشاكل 
من خالل التغلّب علیھ. عوامل أخرى، مثل: اإلفراط في الصید، عدم تطبیق قوانین الصید بالقدر الكافي، الصید االنتقائّي، وضع السّم 

والتّغیرات في منسوب میاه بحیرة طبریّا، قد تؤثر أیًضا في انخفاض محصول الصید.  
یشیر مختبر دراسات بحیرة طبریّا منذ سنوات عدیدة إلى وجود عالقة بین إدارة البحیرة ومنسوب المیاه فیھا وانخفاض عدد األسماك 
ا، فإّن النظام البیئّي یتأثّر وفقًا  وحجم المحصول (الشكل 4). المنطق من وراء ھذا االّدعاء ھي أنھ عندما ال یكون منسوب المیاه مستقّرً

لذلك: تنكشف مواقع وضع بیض األسماك، تختفي أماكن االختباء، والتغیرات في الشبكة الغذائیّة ال تسمح باستقرار الفئات 
والمجموعات المختلفة. یجب تبنّي االستنتاجات التي توّصل إلیھا المختبر والربط مباشرة بین منسوب میاه البحیرة ومحصول صید 

األسماك؛ وربّما بالقضایا البیئیّة األخرى.
الثروة السمكیّة، منسوب المیاه، طیور القاق الكبیر والعوامل البیئیّة األخرى ھي أجزاء في اللعبة التركیبیّة التي تخلق األزمة البیئیة في 
بحیرة طبریّا. فقط إذا فھم كّل "الالعبین" أّن المشكلة معقّدة وربما التآزر (مزیج من عّدة عوامل مًعا، یحقّق تأثیًرا أكثر وضوًحا من 
مجموع تأثیر كّل عامل على حدة)، وسوف یكون باإلمكان العمل مًعا لتحسین وضع النظام البیئّي في بحیرة طبریّا. ویجب أن تشمل 

إدارة مستقبل سلیم للبحیرة مراقبتھا وفھم العوامل المختلفة التي تؤثّر فیھا وفھم العالقات المتبادلة بینھا.



محصول الصید من بحیرة طبرّیا ومنسوب المیاه في البحیرة



20.صفوا كیف یمكن أن یؤثّر انخفاض منسوب المیاه في بحیرة طبریّا في قدرة حمل مجموعة أسماك المشط في 
البحیرة؟ 

انخفاض منسوب المیاه في بحیرة طبریا یؤثر على قدرة تحمل مجموعة اسماك المشط في البحیرة : 
تنكشف مواقع وضع بیض األسماك، تختفي أماكن االختباء (مورد المساحة یقل)، نتیجة لذلك یحدث انخفاض ●

بحجم عشیرة اسماك المشط.
انخفاض في منسوب المیاه تؤثر على مكونات أخرى في الشبكة الغذائیة والتي بدورھا تؤثر على حجم عشیرة ●

اسماك المشط   مثل غذاء اسماك المشط ( مورد الغذاء یقل) . 

19.  إلى أّي نتائج توّصل مؤلّفو المقال باالعتماد على المعطیات المعروضة في الشكل 4؟
یشیر مختبر دراسات بحیرة طبریّا منذ سنوات عدیدة إلى وجود عالقة بین إدارة البحیرة ومنسوب المیاه فیھا 

وانخفاض عدد األسماك وحجم المحصول .
قدرة الحمل : 

أقصى كمیھ من 
الكائنات التي 

تعیش على 
الموارد 

المتوفره في 
محیط معین .  
في ھذه الحالة 

قدره حمل 
البحیره السماك 

المشط، 
وھومصطلح 

مرتبط بالموارد 
المتوفره 
بالمحیط



21. معلّم/ ة العلوم:
 المعلومات التالیة: في السنوات 2005 – 2008 طرأ تقلّص على تشكیلة أصناف النباتات على طول شواطئ بحیرة طبریّا. تّدعي
 روت بأّن ھناك عالقة بین انخفاض محصول صید سمك المشط في ھذه السنوات وانحسار تشكیلة أصناف النباتات، ألّن األمرین

حدثا في الوقت نفسھ وفي المنطقة الجغرافیّة نفسھا.
في المقابل، یّدعي إیتسیك بأنّھ ال عالقة بین العاملَْین، ألّن سمك المشط ال یتأثّر بالنظام البیئّي الیابسّي على شواطئ البحیرة.

أ.         حسب رأیكم، من على حّق في اّدعائھ؟ علّلوا.
یمكن وجود عالقة بین نظامیین بیئیین متقاربین واللذان یؤثران على بعضھما البعض , بالرغم من انھ ممكن ان تكون احدھما في المیاه 

واالخر في الیابسھ. انخفاض في أصناف النباتات على طول شاطئ بحیرة طبریا یمكن ان یؤدي الى انخفاض محصول صید سمك 
المشط بشكل غیر مباشر. 

ب.    ھل یمكن، حسب رأیكم، بناءً على المعطیات المعروضة في الشكل 4 اإلشارة بشكل مؤّكد إلى عالقة سببیّة (سبب ونتیجة)، 
بین منسوب میاه البحیرة ومحصول صید أسماك المشط؟ علّلوا اّدعاءاتكم.

بناء على المعطیات المعروضھ في الشكل 4 , ال یمكن اإلشارة بشكل مؤكد الى ان انخفاض في منسوب میاه البحیرة انھ  العامل 
االساسي لحدوث تغییر في محصول صید اسماك المشط:

ھناك احتمال بأن الظاھرتین حدثتا في نفس الفترة الزمنیة.-
لتأكید وجود عالقة (منسوب المیاه ومحصول صید األسماك ) یجب إجراء بحث یثبت ذلك.  -



 عوامل من الممكن ان

تؤثر على مصداقیة البحث

طریقة جمع المعطیات استنتاجات ھدف البحث  الجھة التي اجرت

البحث

 مختبرأبحاث  بحیرة

طبریا

العالقة بین منسوب المیاه في بحیرة طبریا ومحصول الصید ( الثروة السمكیة )●



 عوامل من الممكن ان

تؤثر على مصداقیة البحث

طریقة جمع المعطیات استنتاجات ھدف البحث  الجھة التي اجرت

البحث

 لم یتم فحص عوامل اضافیھ
 التي قد تؤثر أیًضا في

 انخفاض محصول الصید :
 اإلفراط في الصید ، عدم

 تطبیق قوانین الصید بالقدر
 الكافي، الصید االنتقائّي،

 وضع السّم والتّغیرات في
 منسوب میاه بحیرة طبرّیا

توجد عالقة بین 
منسوب المیاه في 

بحیرة طبریا 
ومحصول صید 

األسماك ( الثروة 
السمكیة ) 

مقارنة المعطیات المتعلقة 
بمنسوب المیاه في 

البحیرة ومحصول صید 
األسماك المعطى 

فحص العالقة بین 
منسوب المیاه في البحیرة

ومحصول االسماك 

 مختبرأبحاث  بحیرة

طبریا

العالقة بین منسوب المیاه في بحیرة طبریا ومحصول الصید ( الثروة السمكیة )●

https://sites.google.com/site/onlineesactivitiesarab/fishing-in-the-kineret1/fishing-in-the-kineret1-kineret-water-levelarabic


الھیئات المختلفة ذات التأثیر على المنظمة البیئیة في بحیره طبریا
سلطة الطبیعھ والحدائق سلطة المیاه قسم الصید في وزارة الزراعھ

ھیئة حكومیة وظیفتھا الحفاظ على التنوع 
البیولوجي في اسرائیل 

ھیئة حكومیة وظیفتھا تزوید الماء للقطاعات 
المختلفة في الدولة وتحدید كمیة المیاه المسموح 

بضخھا مع الحفاظ المخزون الفعال ودون 
المخاطره بجودة الماء.

ھیئة حكومیة مسؤولة عن اعطاء رخص الصید 
وتحدید حصص الصید المسموحة 

סרטון רשות המים סרטון הדייגים

https://www.youtube.com/watch?v=M6C4lAOtx44&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ka4mJMHQwOE




ُصغ سؤال البحث؟1.

ما ھي الفرضیة ؟2.

ما ھو المتغیّر المتعلّق؟ وكیف تقیسھ؟3.

ما ھو المتغیّر المستقّل؟ وكیف تُغیِّره؟4.

اذكر عاملین یجب حفظھما ثابتین في مجرى التجربة، واشرح بالنسبة لكّل واحد منھا 5.
ماذا یمكن أن یحدث إذا لم یُحفظ ھذا العامل ثابتًا.

اعرض توصیھ واحدة تتعلّق بتخطیط التجربة ( باستثناء الحفاظ على عوامل ثابتة)، 6.
حتّى یكون باإلمكان استنتاج استنتاجات ذات مصداقّیة من نتائج التجربة.

ما ھو الضابط بالتجربة وما ھو نوعھ؟7.

صغ  سؤال بحث یفحص تأثیر احد العوامل على محصول االسماك في البحیره



https://www.youtube.com/watch?v=Z6Hsne9-sNI
https://www.youtube.com/watch?v=5l6q5Qukeuo    כינרת

 

לפי הסרטון 
התבוננו בסרטון וכתבו איזה שירותים מקבלים תושבי ישראל מהמערכת האקולוגית הנקראת "כנרת"

padlet / mentimeter

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Hsne9-sNI
https://www.youtube.com/watch?v=5l6q5Qukeuo


https://www.youtube.com/watch?v=b_svYGmIpxs
גרף או סרטון טורף נטרף 

https://www.youtube.com/watch?v=b_svYGmIpxs

