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Λάθος τίτλοι:
•Παράταση ζωής λουλουδιών (Πολύ σύντομος και ελλιπής σε πληροφορίες)

•Σύγκριση της τυχόν δυνατότητας αύξησης της ωφέλιμης ζωής σε ανθοδοχείο
τριαντάφυλλων ποικιλίας Μπακαρά με την προσθήκη στο νερό δύο
συνηθισμένων εμπειρικών προσθέτων, άλατος του ακετυλοσαλικυλικού οξέος
και σακχαρόζης. (Πλήρης αλλά υπερβολικά μεγάλος: 28 λέξεις)
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Λέξεις - Κλειδιά
Ανάλογα με το που απευθυνόμαστε και πόσο σημαντική θεωρούμε την έρευνά
μας, παραθέτουμε και αντίστοιχες λέξεις - κλειδιά και σε άλλες γλώσσες,
συνήθως αγγλικά.

Οι λέξεις - κλειδιά τοποθετούνται σε βάσεις δεδομένων (databases - σαν
ηλεκτρονικά ευρετήρια) που υπάρχουν σε βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακές
σχολές, στο Διαδίκτυο κλπ, όπου κάποιος που ενδιαφέρεται, πληκτρολογώντας
κάποια απ’ αυτές τις λέξεις, παίρνει μια λίστα από μελέτες μεταξύ των οποίων
και τη δική μας.

Ο λόγος που τις γράφουμε εμείς οι ίδιοι είναι διότι ως ειδικοί σ‘ αυτό το θέμα,
ξέρουμε καλλίτερα από πχ τον βιβλιοθηκάριο ή τον προγραμματιστή Η/Υ
ποιες είναι οι κατάλληλες λέξεις που αφορούν την έρευνά μας.

Στη λίστα των λέξεων βάζουμε και όλες τις συνώνυμες πχ Σακχαρόζη είναι
συνώνυμο του ζάχαρη. Προσέξτε ότι στην παραπάνω περίπτωση αν κάποιος
αναζητήσει εργασίες που έχουν σχέση με τη λέξη «βάζο» η δική μας, παρότι
έχει σχέση, δεν θα εμφανιστεί διότι ενώ βάλαμε τη λέξη ανθοδοχείο, τη
συνώνυμη λέξη βάζο την ξεχάσαμε.
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Παρουσίαση του προβλήματος
Τα κομμένα λουλούδια θεωρούνται σήμερα είδος πολυτελείας με συνέπεια να
είναι ακριβά, τα δε τριαντάφυλλα είναι το πιο συνηθισμένο λουλούδι
ανθοδοχείου.

Ειδικά σε ζεστό περιβάλλον παρατηρείται το φαινόμενο μετά από λίγες ημέρες
τα άνθη να μαραίνονται ή να μαδάνε, και η δαπάνη για την αγορά τους να
πηγαίνει χαμένη

Στον απλό κόσμο είναι γνωστά κάποια εμπειρικά ‘συντηρητικά’ όπως η
ασπιρίνη ή η ζάχαρη χωρίς όμως να έχει ερευνηθεί σοβαρά η
αποτελεσματικότητά τους.

Σημ. Τριαντάφυλλα = όρια της έρευνας

εμπειρικά συντηρητικά, αποτελεσματικότητα = μεταβλητές
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Τι ψάχνω να βρω. 

Συχνά ξεκινάμε ως εξής «Θα ερευνήσουμε το …. με σκοπό να αποδείξουμε ότι 
υπάρχει / δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των Χ και Ψ»
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Εδώ γράφουμε τα οφέλη που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας σε ομάδες του ανθρώπινου πληθυσμού ή ενδεχομένως στην 
ανθρωπότητα. ´Η απλά ποια ανάγκη / έλλειψη κάποιου πράγματος μάς 
οδήγησε στο να κάνουμε την έρευνα. 

Κάποιες έρευνες έχουν προφανή οφέλη για όλους, πχ. μια έρευνα για ένα νέο 
καύσιμο που δεν μολύνει το περιβάλλον, ή για ένα φάρμακο κατά του 
καρκίνου. Άλλες έρευνες ωφελούν κάποιες ομάδες όπως π.χ. ένας νέος τρόπος 
διδασκαλίας:  τους μαθητές, ευκολότερη πρόσβαση σε μέσα συγκοινωνίας: τα
άτομα με ειδικές ανάγκες.
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Σχολικό βιβλίο: «Παράμετροι που δεν επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα της έρευνας»

Θεωρήσαμε ότι τυχόν διακυμάνσεις στα παρακάτω δεδομένα δεν επηρεάζουν
τα αποτελέσματά μας

• Η διαφορά στη σκληρότητα του νερού και το είδος των αλάτων (διότι το
νερό της βρύσης στα περισσότερα δίκτυα είναι μαλακό και εντός
συγκεκριμένων προδιαγραφών)

• Η περιεκτικότητα σε χλώριο (μικροβιοκτόνο) διότι και αυτή είναι χαμηλή
και ελεγχόμενη από τις εταιρείες υδάτων και τους δήμους

• Η εποχιακή διακύμανση της θερμοκρασίας διότι στο εσωτερικό των
σπιτιών, με λίγες εξαιρέσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 18 και 25
βαθμών

• Ο χρόνος από την κοπή μέχρι την πώληση και οι μέχρι την πώληση
συνθήκες συντήρησης στο ανθοπωλείο, αφού όλα διαθέτουν ψυγείο με
σταθερές συνθήκες.
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Υπόθεση της έρευνας
Υποθέτοντας ότι σε σκέτο νερό τα τριαντάφυλλα ζούνε μια βδομάδα περίπου,
πιστεύουμε ότι και τα δύο πρόσθετα θα διαφέρουν στατιστικά όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα από το σκέτο νερό ίσως και 100% (περ. +7 ημέρες)

Πιστεύουμε επίσης ότι η ασπιρίνη λόγω τάχα αντιβακτηριδιακής δράσης (δεν
αληθεύει) θα είναι κατά τουλάχιστον 25% (περ. 2 ημέρες) καλύτερη της
ζάχαρης Το 25% είναι σε σχέση με τη ζάχαρη και όχι το σκέτο νερό.
Σημ.1 Τα δεδομένα αυτά (100%, 25% κλπ) είναι αυτό που πιστεύουμε προτού κάνουμε το
πείραμα, και μπορεί να βγούνε αληθινά μπορεί όχι. Στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων θα τα
συγκρίνουμε με αυτό που τελικά βρήκαμε.

Σημ.2 Το διάλυμα του βάζου είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή και έχει τρία επίπεδα: Σκέτο νερό,
ζαχαρόνερο, νερό με ασπιρίνη. Η „διάρκεια ζωής“ του άνθους στο ανθοδοχείο είναι η
εξαρτημένη μεταβλητή.

Σημ.3 Κατά κανόνα η υπόθεσή μας δεν είναι «στα τυφλά», αλλά βασίζεται σε
ευρήματα παρόμοιων ερευνών που μελετήσαμε (και τις οποίες φυσικά
αναφέρουμε στη βιβλιογραφία)
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Σημ. 1 Control = Μάρτυρας (δείγμα στο οποίο δεν κάνουμε καμμία επέμβαση
ώστε να το έχουμε σαν μέτρο σύγκρισης)

Expected average life (in days) = Αναμενόμενη μέση ζωή (σε ημέρες)

Roses = τριαντάφυλλα

Σημ. 2 Τα δεδομένα που απεικονίζει το διάγραμμα αυτό είναι αυτό που
πιστεύουμε προτού κάνουμε το πείραμα, και μπορεί να βγούνε αληθινά μπορεί
όχι. Σύγκρινέ τα με το παρόμοιο σε μορφή διάγραμμα της διαφάνειας αρ.14 το
οποίο όμως απεικονίζει τα πραγματικά αποτελέσματα του πειράματος.
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Όρια της μελέτης
Το τι κάναμε και τι δεν κάναμε στην έρευνά μας το λέμε εδώ με 
περισσότερα λόγια, όπου δε χρειάζεται εξηγούμε και το γιατί. Εδώ θα 
αναφέρουμε λεπτομέρειες όπως οι επαναλήψεις (πόσους καπνιστές νέους 
ρωτήσαμε, πόσα ίδια ποδήλατα δοκιμάσαμε και βγάλαμε το μέσο όρο της 
τελικής ταχύτητας), ο χρόνος (πότε έγινε και πόσο διήρκεσε το πείραμα). Σε 
κανονικά επιστημονικά πειράματα εδώ αναφέρεται και η στατιστική μέθοδος 
ελέγχου των αποτελεσμάτων και το γιατί επιλέχθηκε αυτή και όχι άλλη.

Γενικεύσεις

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν ισχύουν για οποιαδήποτε 
ποικιλία τριαντάφυλλου. Επίσης η σύγκριση μεταξύ των δύο προσθέτων (ποιο 
είναι το καλλίτερο) πιστεύουμε ότι είναι ανεξάρτητη του είδους του άνθους, 
δηλ. μπορεί να ισχύει π.χ. και για τα γαρύφαλλα , ο αριθμός των επιπλέον 
ημερών όμως αναμένεται να διαφέρει ανάλογα με το είδος
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Διαδικασία
Σε 15 φιάλες τοποθετήθηκαν από ένα τριαντάφυλλο στην κάθε μιά και
χωρίστηκαν σε 3 πεντάδες, την πεντάδα της ζάχαρης, την πεντάδα της
ασπιρίνης και τον μάρτυρα με σκέτο νερό. Οι επαναλήψεις λοιπόν είναι 5 για
κάθε μεταχείριση. Τοποθετήθηκαν ετικέτες (Α, Ζ, Μ).

Θερμοκρασία πειράματος 18 - 20 οC, φωτισμός διάχυτος, συνθήκες δηλαδή
ενός συνηθισμένου δωματίου όπου συνήθως έχουμε ανθοδοχεία. Τα άνθη
διατηρήθηκαν μακριά από άμεσο ηλιακό φως και θερμαντικά σώματα.

Κάθε 3 ημέρες γινόταν αλλαγή νερού, προσθήκη εκ νέου των 2 ουσιών και
αποκοπή του τελευταίου 1 εκ. του στελέχους. Προφανώς στο μάρτυρα απλώς
κόνταινα το κοτσάνι και άλλαζα το (σκέτο) νερό.

Ποσότητες: 1/4 χαπιού Ασπιρίνης στο λίτρο και 1γρ. ζάχαρης στο λίτρο
νερού.

Παρατηρήσεις για το πόσα μαράθηκαν και πόσα όχι γίνονταν κάθε πρωί στις
11.οο (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ωριμότητας). Αν πχ μια ώρα μετά
(12.οο) κάποιο τριαντάφυλλο έριχνε τα πέταλα, το μετρούσα ως μαραμένο την
επόμενη μέρα.

Σημ. 1 Τα (κομμένα) τριαντάφυλλα γενικά αποτελούν τον πληθυσμό - στόχο, όλα τα 
τριαντάφυλλα όλων των ποικιλιών που υπήρχαν στο ανθοπωλείο που πήγα, είναι ο διαθέσιμος 
πληθυσμός και τα 15 ποικιλίας Μπακαρά είναι το δείγμα που τελικά χρησιμοποίησα.

Σημ. 2 Σε μερικές έρευνες πριν το κεφάλαιο της  Διαδικασίας ή και αντί γι αυτό υπάρχει το 
Υλικά και Μέθοδοι΄



09.09.2016

Andreas Athanassopoulos 11

Δεν είναι απαραίτητο, πολλοί μαθητές όμως δεν ξέρουν τι είναι γι’ 
αυτό και το παραθέτω
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Ορισμοί
Υπάρχει το πρόβλημα του να καθοριστεί πότε ένα άνθος απορρίπτεται
θεωρώντας ότι δεν είναι πια «φρέσκο». Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο ή
σύστημα μέτρησης στη βιβλιογραφία. Η πτώση πετάλων δεν αποτελεί από
μόνη της ένδειξη, διότι και τα φρέσκα πιθανόν να χάσουν κάποια από τα
εξωτερικά πέταλα, πολλά δε άνθη μαραίνονται ολόκληρα χωρίς να ρίχνουν
πέταλα.
Συνεπώς για τις ανάγκες του πειράματος σκεφτήκαμε και εφαρμόσαμε το
παρακάτω σχήμα :
Το τέλος της χρήσιμης ζωής ενός άνθους θεωρήθηκε ότι επήλθε όταν ίσχυε
τουλάχιστον ένα από τα:
• Πτώση άνω των 2 πετάλων μέσα σε 24 ώρες και 5 συνολικά από την αρχή

του πειράματος
• Μάρανση και έντονη κάμψη (αναστροφή) του στελέχους
• Μεταχρωματισμός πετάλων από πορφυρά σε καφέ σε ποσοστό άνω του

10% της επιφανείας των πετάλων.
Σημ. Εδώ ουσιαστικά δώσαμε έναν δικό μας ορισμό για το μέγεθος „Μάρανση“. Θα
μπορούσαμε επίσης να φτιάξουμε μια «κλίμακα», παραθέτοντας φωτογραφίες σε διάφορα
στάδια μάρανσης. Προφανώς αν οι παρατηρήσεις ενός πειράματος γίνονται με τρόπο και
μονάδες γνωστούς σε όλους, τότε δεν χρειάζεται να ορίσω κάποιο καινούριο μέγεθος. Αν πχ
σ‘ ένα πείραμα μετράω τη θερμοκρασία που γίνεται η ζύμωση από μούστο σε κρασί,
χρησιμοποιώ θερμόμετρο και μετράω βαθμούς Κελσίου που όλοι ξέρουμε
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Σημ.

Control = Μάρτυρας (δείγμα στο οποίο δεν κάνουμε καμμία επέμβαση ώστε 
να το έχουμε σαν μέτρο σύγκρισης)

Expected average life (in days) = Αναμενόμενη μέση ζωή (σε ημέρες)
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Αποτελέσματα αναλυτικά
Οι αριθμοί αναφέρονται σε φρέσκα (όχι μαραμένα) άνθη το πρωί όταν
γίνονταν οι παρατηρήσεις των ομάδων. Τελείως απροσδόκητα ένα
τριαντάφυλλο της ομάδας της ασπιρίνης μαράθηκε ήδη από την 4η μέρα.
(βλέπε σημείωση 1) Υποθέτουμε ότι πιθανά να είχε κάποιο πρόβλημα που δε
φαινόταν με το μάτι, πχ τσακισμένο κοτσάνι, ή να είχε ξεμείνει από παλιότερη
παρτίδα του ανθοπωλείου.

Σημ.1 Να γιατί παίρνουμε πολλά άνθη (κάνουμε επαναλήψεις): για να μειώσουμε την
πιθανότητα να βρούμε λάθος αποτελέσματα. Αν πχ είχαμε πάρει μόνο ένα άνθος για κάθε
περίπτωση θα βγάζαμε το συμπέρασμα ότι η ασπιρίνη χειροτερεύει την κατάσταση αντί να
την βελτιώνει. Προφανώς όσο περισσότερες επαναλήψεις, τόσο σωστότερο (αξιόπιστο =
πιστευτό απ‘ τους άλλους) το πείραμα, αλλά και δυσκολότερο και ακριβότερο.

Σημ. 2 Control = Μάρτυρας (δείγμα στο οποίο δεν κάνουμε καμμία επέμβαση ώστε να το
έχουμε σαν μέτρο σύγκρισης)

Expected average life (in days) = Αναμενόμενη μέση ζωή (σε ημέρες)
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Αποτελέσματα συγκεντρωτικά (για εύκολη σύγκριση με υπόθεση)

Μέσοι όροι ζωής σε ανθοδοχείο (σε ημέρες):

•Μάρτυρας = 6

•Ασπιρίνη = 7,8

•Ζάχαρη = 11,2

Σημ.

Είναι σημαντικό οι μαθητές να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα και στα 
συμπεράσματα (δεν είναι προφανές). Επίσης αυτή η διαφάνεια είναι εποπτικότερη, η 
προηγούμενη λεπτομερέστερη και με περισσότερες πληροφορίες αλλά πιο δυσνόητη. 
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Συμπεράσματα - Συζήτηση
1. Αποτελέσματα που συμφωνούν με την υπόθεση:

• Πράγματι υπάρχει διαφορά στην διάρκεια ζωής με και χωρίς πρόσθετα

2. Αποτελέσματα που δεν συμφωνούν με την υπόθεση.

• Ο χρήσιμος χρόνος αυξάνεται αλλά όχι στο 100% (ασπιρίνη +30%, ζάχαρη
+ 87%)

• Η ασπιρίνη, αντίθετα με ότι πιστεύαμε, αποδείχτηκε κατώτερη της ζάχαρης
κατά 3,4 μέρες ή 43,6%. Η απόκλιση αυτή από την υπόθεσή μας θα ήταν
μικρότερη αν δεν είχε ξεραθεί τόσο νωρίς το ένα από τα πέντε άνθη της
ομάδας

3. Καινούρια δεδομένα:(*)

• Η μάρανση ήταν απότομη στο διάλυμα της ζάχαρης, σταδιακή στις άλλες
επεμβάσεις.

(*) που δεν είχαμε φανταστεί ότι θα βρούμε πριν κάνουμε το πείραμα.
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Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Το πείραμά μας επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των
δύο διαλυμάτων στην παράταση της ωφέλιμης ζωής των κομμένων
τριαντάφυλλων. Με βάση το πείραμα αυτό ενισχύεται η κοινή πίστη ότι αυτά
τα διαλύματα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και σε άλλα είδη λουλουδιών για
ανθοδοχείο. Για να υποστηριχθεί όμως κάτι τέτοιο πρέπει να γίνουν δοκιμές
και με άλλα είδη

Είναι επίσης σκόπιμο να δοκιμαστούν διάφορες επιπλέον δόσεις. Οι δόσεις
που εμείς χρησιμοποιήσαμε είναι αυθαίρετη δική μας επιλογή. Πιθανόν

α) μεγαλύτερες δόσεις να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, ή
β) οικονομικότερες δόσεις να έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα. 

Αραιό λίπασμα ή μείγματα των προηγουμένων φαίνεται θεωρητικά λογικό να
πλεονεκτούν σε σχέση με τα απλά διαλύματα. Επίσης προσθήκη αραιού
απολυμαντικού με βάση το χαλκό πρέπει να παρατείνει τη ζωή του άνθους
περιορίζοντας το βακτηριακό πληθυσμό.

Σημ. Αν άλλοι ερευνητές που θέλουν να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα πχ της ζάχαρης
και της ασπιρίνης σε άλλα φυτά ακολουθήσουν τις δικές μας διαδικασίες (δόσεις, χρονικά
διαστήματα αλλαγής νερού και κοπής στελέχους κλπ) πιθανόν να κάνουν τα ίδια σφάλματα
που -άθελά μας- κάναμε και εμείς (κίνδυνος αξιοπιστίας)
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Βιβλιογραφία
Σημ. 1 Ο τρόπος που θα καταγράψουμε τις πηγές γραπτών πληροφοριών που
χρησιμοποιήσαμε (βιβλία, άρθρα σε περιοδικά κ.ά.) είναι αυστηρά καθορισμένος και
λεπτομερής - βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 37. Ο λόγος είναι για να μπορεί να βρει και να διαβάσει
τις πηγές αυτές κάποιος άλλος που είτε ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στο θέμα, είτε αμφισβητεί
τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

Σημ. 2 Στις περισσότερες σοβαρές έρευνες Ελλήνων επιστημόνων συνηθίζεται στην αρχή ή

στο τέλος να υπάρχει περίληψη της μελέτης στα Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά


