
,  על נמלים
פטריות וחידת  

מגדלי האנוי

ר אופיר דגני"ד

לזכור  ? האם פטרייה יכולה לפתור מבוך

?לבחור את האוכל האהוב עליה? אירועים

?מהו מוצא האינטליגנציה

מהו הקשר בין צבא הנמלים האימתני ואדיר 

?"חוכמת ההמונים"הממדים ו

ומי יפתור את חידת הכוהנים העתיקה  

? שגורל העולם תלוי בה



,  פעם בשנה, לפני כמה שנים התגלה שנמלים אפריקאיות מסוימות נוטות•

ואז לנעוץ את צבתותיהן בעוצמה , לטפס מסיבה לא ברורה על עצים גבוהים

.  בגזע ולמות בהמוניהן משלא הצליחו להשתחרר

זאת הייתה הפעם הראשונה שבה תועדה התאבדות נמלים המונית בטבע  •

.ללא כל סיבה נראית לעין

נבגים  .. הסיבה

זעירים של  

פטריות  

הטומנטלה  

,  והקורדיספס

פטריות  "המכונות  

משתלטים  " זומבי

.על מוחותיהן





•Leaf-cutter ants–  נמלים אלה ידועות כגנניות

ומזינו  , בדומה לחקלאים' גני פטריות'המטפחות 

.  אותן בעלים חתוכים







דפים קיצית-ירוקת: הנוצר על ידי פטריית הרעל" מעגל פיות"
הפטרייה הרעילה הידועה ביותר בארץ 



Chlorophyllum molybdites

!אמא תראי

במרכז המעגל  

הדשא ירוק יותר



Chlorophyllum molybdites

הפטרייה מדשנת את 

הדשא ולכן הוא יותר ירוק







אבל פטריית העובש הצהובה  ◼

,Physarum polycephalum  ,

:   מתנהגת אחרת לגמרי

היא שולחת זרועות בחיפוש אחר מזון



הפטרייה  

במצב  

התחלתי

הפטרייה  

שעות  8

לאחר מכן



: הכירו את

Physarum polycephalum–

פטריית עובש רירי הגדלה 

לחים  , במקומות מוצלים

דוגמת מצע עלים  , וקרירים

.  נרקבים וסלעים



Slime Mold on wood chips (Physarum polycephalum)

,  לפי המראה שלה

איך הייתם מכנים את  

?הפטרייה



עובש מרובה "הפטרייה מכונה 

..מסיבות מובנות" ראשים

“many-headed slime” 



סרט

http://www.youtube.com/watch?v=CIEggUBoivY&feature=related


היא גדלה בקצב 

מ "ס1של 

בשעה ומוצאת  

בהצלחה את 

דרכה למזון





..פטרייה במבוך

ביולוג ופיזיקאי  , נקאגאקי' לקח פרופ2000בשנת ◼

חתיכות זעירות של  , מאוניברסיטת הֹוַקִאידֹו ביפן

.  ר"סמ30הפטרייה והניח אותן במבוך קטן בגודל 

שעות מלאו קורי                                            4לאחר ◼

הפטרייה את מסדרונות                                                

.המבוך בחיפוש אחר מזון



P. polycephalum on agar 



..פטרייה במבוך

אז הוא הניח בשתי קצוות המבוך ◼

..קוביות מזון והמתין

:אורך הנתיבים

α1-41 mm

α2–23 mm

β1–44 mm

β2–45 mm



..פטרייה במבוך

התברר שהציפייה הייתה  ◼

:משתלמת

לא רק שהפטרייה  צמצמה את ❑

עצמה מכל הנתיבים שלא 

אלא שהיא גם , הוליכו לסוכר

!בחרה בנתיב המהיר מכולם

8כעבור 

שעות

12כעבור 

שעות



הניסוי מכיח כי הפטרייה מסוגלת  

את הנתיב " בוחרת"לחוש במזון ו

..המהיר ביותר אליו



..החיפוש נפסק, כשהיא מוצאת מזן

מספר השלוחות יורד ככל שכמות המזון עולה◼



?האם הפטרייה מתנהגת בחוכמה

.ללא קושי, היא מסוגלת להתפצל לשני קורים ויותר❑

טושיוקי נקאגאקי' פרופ

קצראחדמקורות מזון היא תיצור חוט מקשר 2בין ❑



היא מתכווצת ונעלמת ממקומות שבהם לא נמצא מזון◼



פטריה 

..אנינת טעם

הפטרייה בוחרת ביחס  ◼

פחמימות  -חלבון

:המועדף עליה

ללא 

אפשרות  

בחירה

2בחירה בין 

אפשרויות

בחירה בין אפשרויות 

הפטרייה  : מרובות

הונחה במרכז הצלחת

שעות60תמונות צולמו לאחר 





:  המחקר זכה לתהודה עולמית•

"  ר'נייצ"-פורסם בכתב העת המדעי הנחשב בעולם •

על מחקרים שבתחילה "-האיגנובלזיכה את המעורבים בפרס •

.  2008לשנת " ואחר כך גורמים לך לחשוב, גורמים לך לצחוק



..אבל ההפתעות לא נסתימו

ניתנו לפטרייה  , 2008-בניסוי נוסף שנערך ב◼

60פולסים של קור יבש במרווחים קבועים של 

..דקות

בכל פעם שהפטרייה קיבלה פולס היא  

.האטה את קצב ההתקדמות שלה



?על מה הפטרייה חושבת

הופסקו  לאחר מספר פעמים ◼

:  ואז נתקבלה הפתעה, הפולסים

הפטרייה האטה את התקדמותה ❑

.  למרות שלא קיבלה פולס

, קורי הפטרייה לא רק צפו את האירוע הבא

!הם גם העריכו את הזמן הנכון עד להתרחשותו

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v100/i1/e018101


2008ינואר 



הפעם כי , טושיוקי זכה באיגנובל שנית2010-ב•

גילה שפטריות יכולות לתכנן תוואי תחבורה לא  

והרבה יותר  -פחות טוב ממהנדסים מקצועיים 

.  מהר מהם



טושיוקי לקח מפה של •

והניח פיסות מזון , יפן

בנקודות שמייצגות  

.  ערים גדולות במדינה

את הפטרייה הניח על •

26והמתין , העיר טוקיו

.שעות

סרט Science, 2010

http://www.youtube.com/watch?v=GwKuFREOgmo&NR=1


Slime city..

התוצאה הייתה העתק כמעט מושלם של מפת  •

:  הרכבות הקיימת סביב טוקיו

הפטרייה  

חיברה בין  

הערים בצורה  

היעילה  

והחסכונית  

!  ביותר

זהו תרגיל  

שאפילו 

מחשבים  

מתקדמים 

מתקשים  

..לפתור



באופן דומה הפטרייה שרטטה נכון את  ◼

מפות הכבישים של אנגליה וספרד  

כולל הרחבות ותיקונים שנעשו רק לאחרונה  )

(.  בגלל תכנון מקורי לקוי

אזורים עירוניים באנגליה



בשנת  .. ובינתיים◼

בנו רובוט  2007

שבו הפטרייה 

משמשת כמוח 

ומכוונת את תנועת  

.הרגליים שלו6

הפטרייה שבאופן  ◼

טבעי מתרחקת  

מאור גרמה לרובוט  

לנוע למקומות  

!חשוכים

BioSystems (2007)



רובוט הנוסע על  

גלגלים ומגיב  

לפחדי הפטרייה  

2010-ב, הומצא



פרסמו חוקרים מאוניברסיטת  , 2011באוגוסט 24-ב◼

של גרעיני  " ריח"קורנייל כי הפטרייה עקבה אחר 

!שיבולת שועל והצליחה לפתור מבוך במהלך אחד

http://arxiv.org/abs/1108.4956


1

2

3

4

5

6



Towers of Hanoi

סיפרנו מתחיל במקדש הינדי שבו  ❑

הכוהנים עוסקים בהעברת מגדל בן  

.  דסקיות64

כאשר הכוהנים  , על פי האגדה❑

יגיע סוף  , יסיימו את עבודתם

.העולם



Towers of Hanoi

המתמטיקאי הצרפתי אדוארד לוקאס בחן בשנת  ◼

את השאלה כמה זמן תארך השלמת עבודת  1883

.הכהנים באמצעות משחק לוח

זהו אחד המשחקים המתמטיים המצליחים ביותר



היא להעביר את כל הדסקיות ממוט זה אל אחד  מטרת המשחק◼

,  משני המוטות הנותרים

:יש רק שני חוקים◼

.מראש מוט אחד לראש מוט אחר-מותר להזיז רק דיסקית אחת בכל פעם ❑

.אסור להניח דיסקית גדולה על דיסקית שקטנה ממנה❑

:המצב בתחילת המשחק◼



.אינסופי ומצוי בכול, נצחי, מקור כל הדברים-( הבורא)האל ההינדי ברהמה 

האם משחק  
לכוהנים הינדים  

?בלבד



..חידת שלושת הדסקיות

:רמז



..חידת ארבעת הדסקיות
:רמז



http://alefefes.macam.ac.il/games/game.asp?n=6


מהו הפתרון  

היעיל ביותר  

מינימום )

?( מהלכים

?אז כמה זמן נותר עד לסוף העולם



?מהו מספר ההעברות המינימלי◼

המספר המינימלי של העברות דסקיות  ❑

.  2n-1שנדרש כדי לסיים את המשחק הוא 

כמה העברות ידרשו                                                     ❑

?דסקיות3להעברת 

?    ?    ?..העברות7



?המינמאלימהו מספר ההעברות ◼

בערך את הזמן 2כל דסקית שנוסיף למשחק תכפיל פי ❑

:  הנדרש לנו כדי לסיים אותו

העברות  15צריך לבצע , כאשר יש ארבע דסקיות◼

העברות  31צריך לבצע  , כאשר יש חמש דסקיות◼

??  .. ועבור שש דסקיות◼

...  העברות63צריך כבר 

!  כלומר הרבה סבלנות



?אז כמה זמן נותר עד לסוף העולם◼

:דסקיות64מספר הצעדים שלוקח להעביר מגדל בעל 

מבלי  )מכאן שאם הנזירים יעבירו דסקית אחת כל שנייה ❑

42פי -מיליארד שנים 580-כידרשו להם , (להתבלבל

.מגילו המוערך של היקום



הקשר למשולש שרפינסקי

ניתן להפוך את  ◼

מגדלי האנוי לגרף  

:  באופן הבא

כל מצב חוקי במשחק  ❑

.  מתואר על ידי נקודה

קו מחבר בין שני ❑

מצבים שביניהם מהלך 

.  חוקי

הגרף של דסקית  

אחת

הגרף של שתי  

דסקיות





משולש שרפינסקי
,  עבור יותר ויותר דסקיות

:נקבל את משולש שרפינסקי

רגע אחד מי  
?!@!?זה

אמא תראי  

הנה מפלצת  

!מתמטית

.הוא צורה גאומטרית שמורכבת מעותקים מוקטנים של עצמה בכל רמת פירוט שנסתכל בהפרקטל

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Animated_construction_of_Sierpinski_Triangle.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Sierpinski_pyramid.png


משולש שרפינסקי סייע במציאת  

..פתרון לבעיה עכשווית

התקשורת המודרנית  ◼

עומדת בפני בעיה תמידית  

:של התייעלות

איך לנתב שיחות טלפון דרך  ❑

כך שהעלויות  , רשת עמוסה

והזמן הנדרש יישארו  

?מינימליים



..הבעיה

כיום מדענים מתמודדים עם שאלות אלו ואחרות באמצעות  ◼

.תוכנות מחשב השואבות השראה מהטבע



..?ומה הטבע מציע

בטבע שרדו קבוצות יצורים שהיו  ◼

בעלי יכולת להתאים עצמם בצורה 

.הטובה ביותר לתנאים משתנים

מוצאת הדוגמה לכך היא שיירת נמלים ❑

,  את הדרך היעילה ביותר למקור מזון

למרות שהיא מורכבת מפרטים עצמאיים  

.וללא כל בקרה מרכזית



 Ecitonצבא נמלי

burchellii 

אלו חוצות את היערות של  צבאות אדירים של נמלים 

200,000-מרכז ודרום אמריקה בנחילם המונים למעלה מ

.יחידות

מקימה מחנה ארעי שבו E. Burchelliiמושבה ענקית של 

.  הנמלים יוצרות בגופן את הקן ובו מוגנות הלרוות



לוחמת ופועלות

לוחמת

היינו  , אם היינו רצים כמוהן

מגיעים למהירות של סוס  

(.ש"קמ45)מרוץ 

סרט

http://cdn1.arkive.org/media/50/50B42216-900E-4432-A359-5EEBC09C182A/Presentation.Large/Army-ant-soldier-and-workers.jpg


?מי יעז להתעסק עם מיקו



הן משתטחות על  

מכשולים כדי  

לאפשר לאחיותיהן  

.  לעבור אותו בקלות



הן מתאימות את גודל גופן לגודל  

.המהמורה שהן רוצות לסתום

Animal Behaviour, 2007

http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id=10829&cid=302


במקרים מסוימים  

מספר נמלים משתפות  

פעולה כדי לכסות  

.  בורות גדולים יותר

Ecitonצבא נמלי

burchellii



משתפות פעולה ומכסות בגופן פתח בעלהE. burchelliiפועלות של 



יוצרות בגופן שוליים רחבים כדי E. burchelliiפועלות של 

לאפשר מעבר נוח לשאר הנמלים על הענף



יוצרות בגופן גשר כדי לאפשר  E. burchelliiפועלות של 

מעבר נוח לשאר הנמלים על הענף



נמלים יוצרות גשר חי 

..מעל מקווה מים

הרגליים שלהן מכילות  

ווים המאפשרים להן  

להחזיק נמלים אחרות  

נמלה אחת יכולה  

נמלים  30לשאת עד 

!.אחרות

http://www.youtube.com/watch?v=qOe5Lmyyxiw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qOe5Lmyyxiw&feature=relmfu


נמלי האש באמזונס יוצרות  

על מנת להגן , רפסודה חייה

האם זו  . על הלרוות והמלכה

?הסיבה היחידה

המלכה יכולה להטיל עד 

.ימים10-ביצים ב250,000

..הרפסודה מאפשרת להן לשרוד הצפות ולנדוד למקומות מרוחקים

http://www.youtube.com/watch?v=A042J0IDQK4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=A042J0IDQK4&feature=relmfu


נמלים  

: יוצרות גשר

האם זה  

?באקראי

http://www.youtube.com/watch?v=xcDAf_GEKhE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xcDAf_GEKhE&feature=related


איך לנתב תקשורת ביעילות.. נחזור לבעיה

שאין לה אפילו  )ראינו כבר שפטריית עובש רירי ◼

מסוגלת לייצר רשת יעילה  ( מערכת עצבים מרכזית

.  של קורים בהתאם לסביבה

או הנמלים יוכלו לפתור את  /אך האם הפטרייה ו◼

?  חידת מגדלי האנוי



כתב החידה מבוסס על משולש  

:שרפינסקי



..נמלים במבוך

מושבות של נמלים  12חוקרים יצרו מבוך שאליו הוכנסו ◼

.ארגנטינאיות

ניתנה לנמלים שעה להגיע למזון שניצב בצדו השני של  ◼

.  דרכים לעשות זאת32,768כשיש להן בסך הכל , המבוך



תכנית

הניסוי

A ,B ,C–מספרי המגדלים

(מהקטן לגדול)גודל הדיסקים –3, 2, 1

הקו המודגש  

מסמן את 

הנתיב הקצר  

ביותר בין הקן  

למקור המזון

J Exp Biol. January, 2011 

מיקום  

המושבה

מיקום  

המזון

גשר מחברגשר מחבר



תוצאות
60 min

120 min

שבירת אחד המעברים  

הנמלים : דקות90לאחר 

אתרו במהירות את הדרך 

!השנייה המהירה ביותר

90 min

נמלים ללא  500

הפרשת פרומון
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תוצאות

J Exp Biol. January, 2011 

60 min

90 min

120 min

,  חסימת הנתיב המיטבי

גורמת  , דקות90לאחר 

לנמלים לאתר במהירות  

את הנתיב המהיר ביותר  

:הבא אחריו

עם  נמלים 500

(ריח)הפרשת פרומון 

תוך התעלמות מנתיב  

!הקיים( ריח)הפרומונים 



..נמלים במבוך

:  התוצאות היו מרשימות◼

ממושבות הנמלים הצליחו להגיע למזון בדרך  83%❑

.  הקצרה ביותר בתוך שעה

J Exp Biol. January, 2011 

של הנמלים " תבונתן"האם ניתן להשתמש ב

? לייעול מערכות מחשוב מודרניות



ומה יקרה אם ניתן לפטריית  

העובש שלנו להתמודד עם 

?מגדלי האנוי



תלמיד דוקטוראט מסידני פרסם  , קריס ראיד

:תוצאות ראשונות של המבחן2011בספטמבר 

Chris Reid, PhD student, The University of Sydney, 05 September 2011

http://sydney.edu.au/science/biology/social_insects/people/chris_reid.shtml


P. polycephalum solving 

the Towers of Hanoi

המצב בתחילת הניסוי



P. polycephalum solving 

the Towers of Hanoi

שעות3לאחר 



P. polycephalum solving 

the Towers of Hanoi

שעות6לאחר 



P. polycephalum solving 

the Towers of Hanoi

שעות9לאחר 

בקלי  

!@קלות 



?איפה המוח

אם הפטריות הן אורגניזם ◼

?  איפה המוח, חכם

השאלה : "נקאגאקי' פרופ◼

הזאת מזכירה לי את השאלה 

"  ?מי מנהל את העולם

"?האם אתה יכול לתת לי את הטלפון שלו, ברצינות"◼



?איפה המוח

אבל , יש לנו נטייה לחפש את מערכת ההפעלה◼

,  ובתחומים אחרים, הפיזיקה, בעולם הביולוגיה

..דברים לא עובדים ככה



?  האם לטוקיו יש מוח מרכזי◼

?  לאינטרנט◼

ומה לגבי מושבות נמלים  ◼

? וכוורות דבורים

ומי מנהל את הולכי הרגל בניו  ◼

איפה מתקבלות שם ? יורק

?ההחלטות



חוכמת ההמונים

להקות דגים  , נחילי חרקים, עדרים◼

והולכי רגל במדרכות עמוסות  

מציגים התנהגויות מתואמות  

. למרות שאין הכוונה או כללים



חוכמת  "התיאוריה מייחסת את ◼

לא  , רק למבנה הרשת עצמה" המונים

:לאף אחד מהמוחות שמרכיבים אותה

זהו אוסף האינסטינקטים  

..ונמלים, דגים, של אנשים



?איפה המוח



כנראה שאצל הפטרייה ◼

:  זה עובד באופן דומה

כל קור מקבל בנפרד  ❑

אותות כימיים מהסביבה  

.ולפיהן הוא נע או בורח



.  סך האותות האלה יוצרים מערכת קבלת החלטות◼

.  האינטליגנציה של הפטרייה היא הרשת, כלומר



..אבל לא כולם מסכימים עם מחשבה זו

נקאגאקי כתב בסוף  ◼

חומרים  : "המאמר שלו

תאיים עשויים להציג  

אינטליגנציה  

".  פרימיטיבית

אם נקבל את  ◼

נהיה  , המסקנה הזו

חייבים להגיע  

למסקנה שגם למי  

.סבון יש אינטליגנציה



בעיית העץ של שטיינר

האמבה הצנועה מייצרת עצי שטיינר  ◼

וכך  ... בין מוקדי מזון בלי שום בעיה

:עושים גם קרומי הסבון

איך אפשר לחבר בין נקודות כך שניתן יהיה להגיע מכל נקודה  

?ושאורך החיבורים הכולל יהיה מינימלי, לכל נקודה

אם נוכל להוסיף  

נקודות ביניים 

כרצוננו נקבל נתיב  

עוד יותר קצר

קרומי סבון בכזהו של פיצה יוצרים נתיבים מינימליים  



קרומי סבון מוצאים בקלות את הדרך  

הקצרה ביותר בין נקודות

רגליים3 רגליים4 רגליים5



..חוכמת מי הסבון

.  אף אחד לא יטען שגם למי סבון יש אינטליגנציה◼

גם הפתרון                                                            ◼

של האמבה לא הושג                                                             

מתוך מחשבה אלא                                                       

בתהליכים ביולוגיים                                                            

וכימיים בסיסיים                                                     

.הרבה יותר



משמשת הפטרייה כמודל לפיתוח  , בימים אלה◼

.לייעול רשתות התקשורת, תוכנות מחשב

FS = Food Source



?מוח של נמלה הוא קטן

במוח של נמלה אחת יש כרבע  ◼

10-ובמוח של אדם כ, מיליון תאים

(.יותר40,000פי )מיליארד תאים 

מיליארד  10אך בכל המושבה יש ◼

!כמו המוח של אדם–תאים 

וכנגד כל אדם בכדור הארץ יש  ◼

..לפחות מיליון נמלים



..זאת רק ההתחלה◼
וזה ההסבר לדברים  

?המוזרים שראינו


