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דו"ח סופי

מבחני נביטה על קרקעות מזוהמות מדליפת הנפט באזור באר אורה -עברונה
ד"ר עינב מייזליש גתי ,סיון גולן ,תומר פארג' ,ארז רחמים ,ד"ר אלון זינגר ,דנה בר,
מעין מדר ,דקלה ליפשיץ ,שני מוזס .בנק הגנים ,מכון וולקני
רקע :
עבודהזונעשתהעלידיבנקהגנים–מכוןוולקני.הדוחנכתבעבורחברת LDD
ובמימוןקצא"אבמסגרתשיתוףפעולהביןבנקהגניםלרשותהטבעוהגניםבמסגרת 
המאמציםלשיקוםשמורתעברונה .
ביוםד',,4.81.83דלפומצינורנפטקצא"א-קואילתאשקלון,כ 0///-קובנפטגולמיבאזור
הישוב באר אורה שבדרום הנגב .הנפט זרם לאורך כ 6-קילומטרים ממקום הדליפה תוך
שהוא יוצר ערוצי משנה ,הגיע לשמורת הטבע עברונה וגרם לנזק אקולוגי סביבתי רחב
היקף .בנוסף לאירוע דליפה זה ,ארבעים שנה קודם לכן בשנת  ,8790התרחשה דליפה
דומה באחד מקטעי צינור הנפט שמוקמו מעט דרומה לקטע שדלף בשנת  .1/83בארוע
המוקדםיותרנשפךנפטגולמיבכמותשל1,///עדעשרתאלפיםמטריםמעוקבים-כמעט
פי1יותרמהזיהוםהנוכחי .הנפטזרםאלמעברלכבישובערוציםשוניםאלפניהשטחלכיוון
הקצה הדרומי של שמורת עברונה .רוחב הערוצים היה כחצי מטר עד חמישה מטרים
ועומקםקרובל3/-סנטימטרים,בדומהלאירועהנוכחי .
שמורת עברונההיא שמורת טבע ייחודית בדרוםהערבה .במרכז השמורה ,קיימת מלחה,
הגדולה משלוש המלחות של הערבה התיכונה והיחידה שנשתמרה בשלמותה בערבה.
המלחה מאופיינת בנוף של סוואנת שיטים ובה ריכוז גבוה של עצי שיטה (שיטה סוככנית
ושיטה סלילנית) וכן היא עשירה בצמחי מלחה אופייניים כדוגמת ימלוח פגום ,הגה מצויה,
מלוחקיפחואחרים. בשמורהאףמצוייםמספרפרטיםשלעצידקלהדוםהמגיעיםבשמורה
לגבולהצפונישלתפוצתם.עלפיהמשרדלהגנתהסביבה,לאנפגעודקליהדום .
צמחים שונים מגיבים במידה שונה לזיהום פחמימני רעיל ( Crafts and
Currier, 1951; Baker, 1970; Gauvrit and Cabanne, 1993 and Chaı ̂neau Reiber,1948
 )et al., 1997בעוד שמיני צמחים כדוגמת משפחת הסוככיים סובלניים יחסית בריכוזים
נמוכים,הרישעשבונייםרביםאינםסובלנייםכלללזיהומיםמסוגזהואףהשתמשובחומרים
אלו כקוטל עשבים ) .(Gauvrit and Cabanne 1993זרעים שנחשפו לזיהומים שמקורם
בדלקיםלפרקזמןשעלהעלשבוע,נפגעוקשותביכולתהנביטהשלהם.עודנמצא,כיככל
שקליפתהזרעהייתהרכהיותרוחדירהלמזהמים,מידתהפגיעהבעוברהזרעהייתה 
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Center
קשה ובלתי חדירה לשמנים ולדלקים ,נמצאו
הייתה
חמורה יותר אך כאשר קליפת הזרע
במשך  41שבועות .עם זאת ,גם בזרעים
לנפטInstitute
חשופיםof Plant
זרעים חיוניים גם לאחר שהיו Sciences
החיונייםשנבטו,נמצאפערשלעדפישלושבמהירותהנביטה( Amakiri and Onofeghara,
1984). 

ה אוסףהבסיסיבבנקהגניםשבמנהלהמחקרהחקלאיכולליותרמ 16,///-דוגמאות ,של
 8833מינים שונים של צמחים .כ 81,///-מדוגמאות אלה נאספו בישראל בעיקר
מאוכלוסייתצומחהבר.בבנקהגניםקיימיםהידעוהיכולתלאיסוףזרעיםמבתיגידולשונים
במצבי-עקהנרחביםולנקוטבפעולותמשמרותומשקמות.אחדהפרויקטיםהמרכזייםבהם
לוקח בנק הגנים חלק בשיתוף הרט"ג והמשרד להגנת הסביבה ,הינו איסוף ,שימור ,ריבוי
והחזרה אל הטבע של מינים אשרהוגדרו לאורךהשנים כמינים בסכנת הכחדה או נדירים
בהופעתם.בבנקהגניםמצוייםזרעיםשלחלקגדולמהמיניםשנחשפולזיהוםונפגעוואשר
נאספובשניםקודמותמהאזורובכךישמשולניסויהבודקאתחיוניותהזרעים,כושרנביטתם
ויכולתםלגדוללכדיפרטיםבוגרים. 
בניסוי זה ,נבדקה יכולת הנביטה של צמחי תרבות (מלפפון ,עגבניה ופלפל) וכן יכולת
ה נביטהשלצמחיבראופיינייםלאזור(שיטהסלילנית,חומעהורודה,חלמיתקטנתפרחים
וקדדהישימון) על קרקעותמזוהמות נפט .כל המינים (של צמחיתהבר) והזנים (של צמחי
התרבות) נבחרו לניסוי זה לאחר ניסוי מקדים שנערך לבחינת יכולת הנביטה על קרקעות
הביקורת (שאינן מזוהמות) מאזור הדליפה .בנוסף ,נבדק בניסוי המקדים אזור הדיגום
האופטימלילקרקעותהניסויבכדילשלולעיכובבנביטהעקבפרמטריםאחריםמזיהוםהנפט
(בעיקרמליחותקרקע). 
שיטות :
 .8דיגוםהקרקעות
נבחרושניאזורידיגום-האחדמשקףאתזיהום1/83ובונדגמוקרקעותבערוציםבהםזרם
הנפט ובמקביל נלקחו קרקעות ביקורת מערוצים באותו האזור ,בעלי מאפייני קרקע דומים
ללא זרימת נפט .אזור דיגום אחר משקף את זיהום  8790גם שם נדגמו קרקעות באזור
הזיהוםוקרקעותבעלותמאפייניקרקעדומיםללאזיהום.סה"כ3טיפוליםשוניםהמסומנים
בתוצאות :
-Ctrl 2014ביקורתזיהום 1/83
-Contamination 2014זיהום 1/83
-Ctrl 1975ביקורתזיהום 8790
Contamination-8790זיהום 8790
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הס"מהעליוניםשלערוץהזרימהלאורךהערוץוהוכנסולדלינפרד
הקרקעותנדגמומ 8/-
הקרקעותבמגשיהשתילהעלפיהמתוארלהלן .
עלפימיקוםהדיגום.במעבדה,חולקו
Institute of Plant Sciences


 .1מבנההניסוי :
הניסוי התחלק לניסוי צמחי התרבות וניסוי צמחית הבר .עבור כל אחד מהניסויים הועמד
מגששתילה"חישתיל"נפרדלכלאזורדיגום(להלן"טיפול";סה"כ3מגשישתילהלכלניסוי
לארבעתהטיפולים)בכלמגששתילהנזרעוכללהזרעיםשלאותוהניסוי(תמונה .)8הניסוי
הועמדב6-חזרות.בכלחזרה3גומחותשתילהבהנזרעו1זרעים(סה"כ1זרעיםלחזרה,
31זרעיםבכלטיפוללכלמיןנבדק;טבלא.)8 
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טבלא:8תיאורשתילהשלמיןנבדקאחדבטיפולאחד .

המגשיםהועמדובחממהמבוקרתאקליםעםתאורהטבעיתוהשקיהברסס 3פעמיםביום
1 דקותבכלפעם .
צמחיהתרבות נזרעובקרקעללאטיפולמקדיםואילוצמחיהבר,עברובמעבדתבנקהגנים
טיפוליקדםנביטהלשבירתהתרדמההטבעיתולהגדלתכושרנביטתהזרעיםבצורהאחידה
לפניהזריעהבקרקעות .
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תמונה:8דוגמאלשיטתהעמדתהניסוי,זיהום1/83()Aוביקורת1/83()B
 .4מדידותומדדים:

במהלך הניסוי ,נמדד כושר הנביטה והישרדות הנבטים לאורך זמן .מספר הזרעים שנבטו
נספרושוקללמתוךסךהזרעיםשנזרעובכלחלקתניסוי .
נמדד אורך ההיפוקוטיל בצמחי התרבות . במלפפון ,נמדדה נקודת זמן אחת מאחר
והשתילים נלקחו להמשך בדיקות של משקל יבש .נקודת הזמן שנבדקה שונה מטיפול
לטיפול בכדי להשוות נבטים בני אותו גיל בהינתן זמן נביטה שונה בין החלקות השונות.
בעגבנייהופלפל,נמדדאורךההיפוקוטיללאורךזמן. 
נספרומספרםשלהעליםהאמיתייםשלצמחיהבר.וכןנמדדגובהםשלנבטיהשיטה. 
התוצאותנבחנובתוכנת JMPלשםאנליזהסטטיסטית .
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חלק א' :נביטת זרעי תרבות (גרף  -A 1מלפפון-B ,עגבניה -Cפלפל)
כפישנמצאבניסויהמקדים,זרעי המלפפון החלובנביטהבקרקעותהביקורתיומייםלאחר
הזריעה .בקרקעות הביקורת של זיהום  ,8790אחוז הנביטה ההתחלתי עמד על כ,0/%-
שיעורהנמוךמאחוזהנביטהבקרקעותהביקורתשלזיהום,1/83שםעמדאחוזהנביטה
לאחריומייםעלכ - 1/%נביטה.יומייםלאחרהנביטההראשוניתשנצפתה( 3ימיםלאחר
הזריעה)עמדואחוזיהנביטהבשתיחלקותהביקורתעלכ8//%-נביטה .
לעומתזאת,בקרקעותהזיהוםשל8790נצפהעיקובשלחמישהימיםעדנביטהראשונית
לערך נמוך פי  1 מהביקורת המקבילה לו .קצב הנביטה היה איטי יותר ,מהקצב שנצפה
בחלקות הביקורת והגיע לערך מקסימלי של כ - ,1/% 8/ימים לאחר הנביטה הראשונית
(83ימיםלאחרזריעה). 
בחלקתהזיהוםשל,1/83נצפתהנביטהבאחוזיםבודדיםבלבד. 88ימיםלאחרהזריעה
ועדלתאריךכתיבתהדו"חנבטוסה"כמתוך31הנבטיםשנזרעופחותמ .0%
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גרף1A-אחוזינביטתמלפפון
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Theימיםלאחרזריעהבשיעורדומהשל80-
,בחלקותהביקורתהחלובנביטה3
זרעי העגבניה
,נצפתהנביטהמקסימליתשלכ 1/%-8/
8790
.בקרקעותשנדגמוכביקורתלזיהום
1/%
Institute
of Plant
Sciences
ימים לאחר הזריעה ואילו בקרקעות שנדגמו כביקורת לזיהום  ,1/83נצפתה נביטה
מקסימליתשל7/%1ימיםלאחרזריעה .

בקרקעות מאזור זיהום הנפט של  ,8790הנביטה הראשונית התרחשה  88ימים לאחר
הזריעהבקצבאיטייותריחסיתלחלקתהביקורתוהגיעהלמקסימוםשלפחותמ,6/%31
ימיםלאחרזריעה .
זרעיהעגבניהלאנבטוכללבקרקעותמזיהום .1/83 
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גרף1B-אחוזינביטתעגבניה


זרעי הפלפל ,כפישנצפהבניסויהמקדים,החלולנבוטכעשרהימיםלאחרהזריעהובחלקת
הביקורתשלזיהום 8790בלבדבשיעורשלכ.80%-יחסיתלזרעיהתרבותהאחרים,זרעי
הפלפל נבטו בקצב איטי יותר והגיעו בחלקת ביקורת זו לשיעור מקסימלי של כ ,0/%-81
ימים לאחר הזריעה .בקרקעות המזוהמות של שנת  ,8790הנביטה החלה מאוחר יותר
יחסית לביקורת המקבילה ( 89יום לאחר זריעה) אולם בשיעורים התחלתיים גבוהים יותר
שלכ4/%-והגיעולאחוזנביטהמקסימלישל90%לאחר10ימיםמהזריעה.עםזאת,31 
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ימיםמיוםהזריעה,החלתהליךתמותהשלהזרעיםבקרקעותאלו דברהמצביעעלכושר
הישרדותנמוךיותרשלזרעיהפלפלעלקרקעותהזיהום. 
Institute of Plant Sciences

בקרקעות הביקורת שנדגמו באזור זיהום  ,1/83נצפתה נביטה ראשונית  10ימים לאחר
הזריעה בשיעור מקסימלי של  .40-3/%בקרקעות שנדגמו בערוצי הזיהום של  ,1/83לא
נצפתהנביטהכלללכלמשךזמןהניסוי .

% germination
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גרף1C-אחוזינביטתפלפל

חלק ב' :נביטת זרעי צמחיית הבר (גרף  -A 2שיטה סלילנית-B ,חומעה ורודה -Cחלמית
קטנת פרחים -Dקדד הישימון)
שיטה סלילנית ,(שם מדעי  (Acacia raddianaהיא עץ מדברי ,קוצני ,הצומח
בערבה ובחלקים מהנגב .מספר רב של בעלי חיים מתגורריםעל השיטה הסלילנית בצורת
קיוםטפילפונדקאי.עציהשיטהמהוויםאתהאורגניזםהעיקריבמערכתהאקולוגיתבערבה
בכלל ובשמורת עברונה בפרט  ומוגדרים כ'מין מטריה' ,מין שאורגניזמים רבים אחרים
נמצאים אתו ביחסי גומלין ותלויים בתפקודו .באזור הדליפה של  ,1/83כ - 13עצים של
שיטהסלילניתושיטתסוכךבאובמגעישירעםהנפט. 
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Center
נביטה של זרעי שיטה סלילנית בכל חלקות
נצפתה
בניסוי הנוכחי , 4 ימים לאחר הזריעה
הניסויוהביקורת.בחלקותהביקורתהנביטהההתחלתיתעמדהעל 0/-6/%ואילובחלקות
Institute of Plant Sciences
הזיהום,אחוזהנביטהעמדעל.81-1/% 

קצבהנביטהבחלקותהביקורתהיהמהירעםנביטהמקסימליתשלכ,91%8/ימיםלאחר
זריעה.לעומתזאתבחלקותהמזוהמות,קצבהנביטההיהאיטייותרעםנביטהמקסימלית
של,91% 18ימיםלאחרהזריעהבערוציהזיהום משנת 8790ואחוזמקסימלישל,40%
8/ימיםלאחרהזריעהבערוציהזיהוםמשנת.1/83 
בשני ערוצי הזיהום , 13ימים לאחר הזריעה ,החלה תמותה של נבטי השיטה הסלילנית.
בקצבאיטיבחלקההמזוהמתמשנת 8790ובקצבמהירועדלאחוזיהישרדותבודדיםשל
3%בלבדבקרקעותמזיהום .1/83
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גרף2Aאחוזינביטתשיטהסלילנית
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חומעה ורודה (שם מדעי Center roseus
הוא עשב חד-שנתי ,הגדל בעיקר בערבות
 ,)Rumex
Institute of Plant
Sciences
וידועכבעלסגולותרפואיות. 
ובמדבריות

בניסוי הנוכחי ,נבטו זרעי החומעה הורודה בקרקעות הביקורת בלבד .נביטה ראשונית
נצפתהבחלקתהביקורתשלזיהום 1/83ובחלקתהביקורתשלזיהום 8790לאחרששה
ושבעהימיםבהתאמהבשיעוריםשל.1-8/%נביטהמקסימליתבשיעורשל 3/%נצפתה
בחלקת הביקורת של זיהום  1/83לאחר  19ימים .בחלקת הביקורת של זיהום 8790
ניצפתהנביטהמקסימליתשל44%לאחר86ימים. 
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גרף2Bאחוזינביטתחומעהורודה

חלמית קטנת פרחים (שם מדעי  ) Malva parvifloraהינו עשב חד-שנתי זקוף שעליו
הצעיריםמשמשיםירקמאכלחשוב .
בניסוי הנוכחי ,אחוזי נביטה גבוהים יחסית ומהירים נצפו בקרקעות הביקורת של זיהום
 8790כאשרהנביטההראשונההתרחשה 3ימיםלאחרזריעהבשיעורשלכ 1/%והגיעה
לאחוזים מקסימליים  87ימים לאחר נביטה בשיעור של  0/%מסך הזרעים .בקרקעות
המזוהמות מדליפת  ,8790נצפו נבטים בודדים בשיעור של  ,3% 9ימים לאחר זריעה עם
אחוזנביטהמקסימלישל,1/%11ימיםלאחרהזריעה .
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 ,1/83זרעי החלמית נבטו באחוזים נמוכים
הדליפה של 
בקרקעות הביקורת מאזור דיגום
 Instituteמקסימום נביטה של  ,10% 11ימים
 8790עם
זיהום 
מאלו שנצפו בחלקת הביקורת של
of Plant
Sciences
לאחר זריעה .בחלקת זיהום דליפת  1/83נצפתה נביטה של נבט בודד  9ימים מהזריעה
למשךיוםאחדבלבד.
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גרף2Cאחוזינביטתחלמיתקטנתפרחים

קדד הישימון (שם מדעי  )Astragalus eremophilusצומח חד שנתי הנחשב כצמח על סף
איוםברשימתהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל.
בניסוי הנוכחי נמצאה נביטה כמעט מקסימלית בחלקות הביקורת  0ימים לאחר זריעה
בשיעורשל6/-9/%נביטה .
בקרקעות המזוהמות ,מדליפת  ,8790הנביטה הראשונית והמקסימלית נצפתה אף היא 0
ימים לאחר הזריעה בשיעור של כ - ,4/%אך  3ימים בלבד לאחר הנביטה ,החל תהליך
תמותה של הנבטים עד למינימום של  8/%נבטים חיים מכלל הזרעים שנזרעו , 49ימים
לאחרהזריעה .
בקרקעות המזוהמות מדליפת  ,1/83נצפו  8/%נביטה ביום השמיני לאחר הזריעה אך
למחרתנצפתה 8//%תמותהשלכללהנבטיםהנ"ל.לאנצפתהנביטהנוספתלאחרמכן
בחלקתניסויזו .
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גרף2Dאחוזינביטתקדדהישימון

חלק ג' :אורך ההיפוקוטיל של נבטי צמחי התרבות( .גרף -A -3מלפפון -B ,עגבניה-C ,
פלפל)
אורךההיפוקוטילשלנבטי המלפפון,נמדדבנבטיםבני 9ימיםבהתאמהלמועדנביטתם.
נבטי המלפפון שהצליחו לנבוט על הקרקעות המזוהמות הן בקרקעות ערוצי הזיהום של
8790והןבקרקעותערוציהזיהוםשל,1/83היובעליהיפוקוטילקצרמשמעותית()p<0.01
מאורכוהממוצעשלההיפוקוטילבנבטיםשגדלובקרקעותהביקורתביותרמפי1(גרף.)3A
אורךההיפוקוטילבחלקותהביקורתשלנבטיםבני 9ימיםהיהכ 4ס"מואילונבטיםבני9
ימיםבחלקתזיהום 8790ובחלקתזיהום 1/83היו 8.4ו - 8.8ס"מבהתאמה.המופעשל
הנבטהיהקטןיותרונשמרכךלכלאורךהניסוי.(תמונה )1
A

B

C

D





תמונה:1נבטימלפפוןבקרקעותמערוציזיהום8790(,)Aביקורת8790(,)Bזיהום1/83()Cוביקורת1/83()D
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גרף3Aאורךההיפוקוטילשלנבטימלפפוןבני9ימים



כיוון שזרעי העגבנייה והפלפל לא נבטו כלל על הקרקעות מזיהום  1/83(להלן ,חלק א'),
מוצג עבור גידולים אלו אורך ההיפוקוטיל בהשוואה בין חלקות זיהום  8790והביקורת
המתאימהלובלבד. 
נבטי העגבנייה (תמונה  )4שגדלו בקרקעות שזוהמו בשנת  ,8790הציגו מופע נמוך
משמעותית ( )p<0.001יחסית לנבטים שגדלו בחלקות הביקורת ללא זיהום הנפט .אורך
ההיפוקוטילהמקסימליבנבטיעגבנייהשגדלובחלקותהביקורתעמדעל 4.7ס"מבממוצע
לעומתאורך מקסימלישל 8.6 ס"מבנבטיהעגבנייהשגדלובקרקעותמזיהום 8790(גרף
.)3B
A

B



תמונה:4נבטיעגבנייהבקרקעות
מערוצי זיהום  8790( )Aוביקורת

8790( )B
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גרף3Bאורךההיפוקוטילשלנבטיעגבנייה




גם נבטי הפלפל (תמונה  ,)3היו משמעותית ( )p<0.001קטנים כאשר גודלו בקרקעות
המזוהמות יחסית לאלו שגדלו בקרקעות נקיות .אורכו הממוצע המקסימלי של ההיפוקוטיל
בנבטיהפלפלשגדלובקרקעותנקיותמזיהוםהיה1.9ס"מואילוהאורךהמקסימליהממוצע
שלההיפוקוטילבנבטיםשגדלובקרקעותמזיהום8790היה8.01ס"מ(גרף.)3C 

A

B

תמונה  :3נבטי פלפל בקרקעות
מערוצי זיהום  8790( )Aוביקורת
8790( )B
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גרף3Cאורךההיפוקוטילשלנבטיפלפל

חלק ד' :מספר עלים אמיתיים של נבטי צמחי הבר( .גרף -A -4שיטה סלילנית -B ,חלמית
קטנת פרחים-C ,קדד הישימון)
כיווןשזרעיהחלמיתקטנתפרחיםוקדדהישימון ,לאנבטוכללעלהקרקעותמזיהום1/83
(להלן,חלקא'),מוצגעבורגידוליםאלומספרהעליםהאמיתיים בהשוואהביןחלקותזיהום
 8790והביקורת המתאימה לו בלבד . בנוסף ,כיוון שלא נצפתה נביטת זרעי חומעה ורודה
כללעלקרקעותהזיהום(8790ו,)1/83לאיוצגומספרהעליםהאמיתייםשלגידולזה .
מספר העלים האמיתיים0לצמח של שיטה סלילנית ,היה נמוך משמעותית ()p<0.001
בצמחים שגדלו בקרקעות המזוהמות ( 8790ו  )1/83יחסית לצמחים שגדלו בקרקעות
הביקורתהנקיות .
A

B

C

D





תמונה:5נבטישיטהסלילניתבקרקעותמערוציזיהום8790(,)Aביקורת8790(,)Bזיהום1/83()Cוביקורת1/83()D
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העלים המקסימלי לצמח היה  6.6ו 0.1
בעוד שלאחר  46ימים מזמן הזריעה,
בהתאמה,הרישבקרקעותהמזוהמות,המספר
1/83
בחלקותהביקורתשלזיהום 8790ו
Plant Institute of
Sciences
המקסימלי של עלים לצמח היה  /.16עלים בזיהום  8790וממוצע של  1עלים לצמח
בקרקעותזיהום.1/83 
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גרף4Aמספרעליםאמיתייםשלנבטישיטהסלילנית



צמחי חלמית קטנת פרחים (תמונה  ,)6אשר נבטו בחלקת הזיהום של  8790אך לא
בחלקתהזיהוםשל,1/83הצמיחומספרקטןיותרשלעליםאמיתייםבקרקעותהמזוהמות
יחסיתלקרקעותהביקורת.בחלקתהביקורתנספרובממוצעמקסימלי3.4עליםלעומת8.0
בחלקתהזיהום(גרף .)4B


A

B




תמונה  :6נבטי חלמית קטנת
פרחים בקרקעות מערוצי זיהום
8790()Aוביקורת8790( )B
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גרף4Bמספרעליםאמיתייםשלנבטיחלמיתקטנתפרחים



צמחי קדד הישימון ,גם המעטיםשנבטו בחלקות הזיהום ,לא שרדו לאורךזמן (להלן גרף
,)2D ואילכך,גםמספרהעליםהאמיתייםשצמחוהיונמוכיםמשמעותית()p<0.001מאלו
שנספרו בצמחי קדד השימון שגדלו בחלקת הביקורת (תמונה  .)9לאחר  49ימים מיום
הזריעה,נספרו בממוצע  3עלים אמיתיים בצמחים שגדלו בחלקתהביקורתלעומת ממוצע
של/.66עליםאמיתייםבצמחיםשגדלובקרקעותהמזוהמותבזיהום .8790


A

B



תמונה  :9נבטי קדד הישימון
בקרקעותמערוציזיהום8790()A
וביקורת8790( )B
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חלק ה' :משקל צמחי המלפפון( .גרף -A -5משקל טרי -B ,משקל יבש)
משקלם הטרי (גרף  )5Aוהיבש (גרף  )5Bשל צמחי המלפפון בעת סיום הניסוי ,היה
משמעותיתגבוהבצמחיםשגדלובחלקותהביקורתיחסיתלחלקותהמזוהמות.אםכי,ראוי
לצייןשהנתוניםבחלקתהזיהוםשלשנת 1/83מסתמכיםעלצמחבודדששרדבקרקעות
אלו מתוך כ 4-נבטים בלבד שנבטו בקרקעות זיהום  1/83ועל כן לא נמצא שונה
משמעותית.בחלקתהביקורתשלזיהום 8790משקלהצמחיםהטריוהיבשהיה 4.0גר'ו
/.36גר'בהתאמהלעומתמשקלשל/.11גרו/.84גר'בצמחיםשגדלובקרקעותמזיהום
. 8790המשקל הטריוהיבששלהצמחיםשגדלובביקורת 1/83היהנמוךמזהשבחלקת
הביקורת  8790 כנראה בגלל טיב הקרקע וכמות המליחות שבה אך היה גבוה ממשקל
הצמחהבודדשבזיהום .1/83
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גובההצמחיםעדקודקוד הצמיחהנמדדחודשייםלאחרשהנביטההראשוניתנצפתהבכל
חלקות הניסוי .צמחי השיטה הסלילנית הגיעו בחלקות הביקורת של זיהום  1/83לגובה
מירבי של  84.0ס"מ בממוצע לעומת  0ס"מ בלבד בקרקע המזוהמת ( .)p<0001בחלקת
הביקורת של זיהום  ,8790הגיעו צמחי השיטה הסלילנית לגובה מקסימלי של  8/ס"מ
בממוצעלעומתגובהשל0.9ס"מבקרקעותהמזוהמות(.)p<0.001 
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סיכום 
נפט המגיע לסביבה יוצר סיכון למערכות אקולוגיות איתן הוא בא במגע .מרכיבי הנפט
רעילים וחלקם ידועים אף כמוטגנים וקרצינוגנים ) .(Banks and Schultz, 2005האנליזה
המקובלת בכדי לבחון את רמת הזיהום היא אנליזה כימית של המרכיבים ובחינת ריכוזם
בקרקע אולם בחינה זו אינה מאפשרת את מלוא הבנת פוטנציאל ההשפעה של הזיהום.
שימוש בבדיקה ביולוגית ) (bioassayלבחינת האקו-טוקסיסיות של זיהום בקרקע ,נמצא
בשימוש נרחב בשנים האחרונות בעיקר כאשר מקור הזיהום הוא תערובת מורכבת של
מספרחומריםכדוגמתנפט. 
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כאשרהזיהוםהואבקרקעות,מתבקשהשימושבצמחיםכמבחןהביולוגיוהמבחניםהידועים
מועד ובבחינת הצמח המתפתח כמבחן
נביטהofקצרי
בספרות המדעית משתמשים במבחני 
Institute
Plant Sciences
ארוךמועדהאורךמספרשבועות) .(Wang, 1991a,b; Wang et al., 2001

התוצאות המובאות בדו"ח זה ,מאפשרות הסתכלות רחבה על יכולת הנביטה וכושר
ההישרדותשלזרעיםשוניםכתגובהלזיהוםנפטחדשוכןלאחר 3/שנה .בחרנולבחוןאת
הזיהום במבחנים קצרי מועד המעריכים את יכולת הנביטה של הזרעים יחד עם מבחנים
ארוכי מועד המעריכים השפעה אקוטית כרונית של הזיהום על התפתחות הצמח .ממצאי
הדו"חמדמיםנביטההמתבצעתישירותבערוץהמזוהםכאשרביתהשורשיםאינומתפתח
לאזוריםסמוכיםאשראינםמזוהמים .
מבחני נביטה המדווחים בספרות , )Perez et al., 1986; Fletcher et al., 1985; US EPA,
1994; Banks and Schultz, 2005; Adam and Duncan, 2002; Sharonova and Breus,
) 2012משתמשיםבזרעיםרגישיםככלאפשרבכדילבחוןאתטיבהפגיעהבקרקעבעקבות
הזיהום .בשל כך ,חלק מן הניסוי נערך על זרעים תרבותיים הידועים כרגישים לזיהומים
פחממניים) (Sharonova and Breus, 2012ונבחרואלו שהצליחולנבוטעלקרקעותהערבה
רוויותה מלח.עםזאת,בכדילבחוןאתהשפעתהזיהוםעלהצומחהמקומיבשמורתעברונה
וסביבתה,חשובהיהלבחוןאתיכולתהנביטהיחדעםהתפתחותהצמחגםשלהצומחהחד
והרבשנתיהטבעיבאזור. 
 Adam and Duncan, 2002מצאו כי ככל שריכוז המרכיבים הנדיפים בזיהום הלכו ופחתו,
אחוז הנביטה של הזרעים השונים הלך וגדל .ממצאים אלו ,עולים בקנה אחד עם המוצג
בדו"ח המראה אחוז נביטה גדול יותר בזיהום  8790יחסית לזיהום החדש ,בו המרכיבים
הנדיפים עדיין רבים ומשמעותיים .פחממניים נדיפים ),(Petroleum, benzene, gasoline
בעיקרהקטניםוהקליםשבהם,מסוגליםלעבורדרךממברנתהתאשלהצמחבקלותולגרום
להשפעות טוקסיות ( .)van Overbeek and Nlondeau, 1954בנוסף ,מרכיבים אלו מגיבים
כימית עם מרכיבים בתא ומפריעים לתהליכים חיוניים .זאת ככל הנראה הסיבה לנביטה
המועטה שנצפתה בקרקעות זיהום  1/83ולאחוז ההשרדות הנמוך של הצמחים שהצליחו
לנבוט.ככלהנראה,אםהתנדפותהשלהפרקציההזומהרכבהנפטהמזהם,יעלהבהדרגה
אחוזנביטתהזרעים. 
עם זאת הן בתוצאות דו"ח זה והן בעבודתם של  ,Adam and Duncanנראה כי גם מיעוט
חומרים נדיפים כפי שקיים בקרקעות זיהום  8790אינו מאפשר לזרעים לנבוט בזמנים
ובאחוזיםדומיםלאלושנצפובחלקותהביקורת.עלפיKireeva(,)1//4הסיבהלכךהיא 
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 )diesel fuel, naphtha, kersone,הפועלים
gas-oil
במרכיבי נפט מגודל בינוני (כדוגמת 
Plant of
Sciences
 Instituteוחמצן לזרע הנובט ואינם מאפשרים
של מים
חדירה
כמחסום פיסיקלי ואינם מאפשרים
קליטהשלחומריזינה(נוטריינטים)דרךהשורשיםהמתפתחים.בנוסף,התערבותבמרכיב
המיקרוביולוגיבקרקעהתומךבהתפתחותהנבטמשפיעאףהואעליכולתהנבטלגדוללכדי
צמחבוגר( .)Anoliefo and Vwioko, 1995; Kireeva, 2003; Kummerova et al., 2008

בתוצאותשלהלן,הראנוכימיניםשוניםהגיבובצורהשונהלזיהוםהנפט.צמחיהתרבותלא
נבטו כלל (פלפל ועגבנייה) או באחוזים בודדים (מלפפון) בקרקעות זיהום  1/83אך נבטו
לאחר עיכוב של מספר ימים בקרקעות זיהום  .8790מיני צומח הבר שנבדק הראו דפוס
שונהכךשהחומעהורודהלאנבטהכללהןבקרקעותמזיהום 1/83והןמקרקעותהזיהום
של,8790ואילוחלמיתקטנתפרחיםוקדדהישימוןנבטובקרקעות8790בלבד(מלבדנבט
אחדשלקדדהישימוןשנבטבזיהום 1/83אךלאשרדמעברליום).שיטהסלילניתלעומת
זאתנבטההןעלקרקעותזיהום 1/83והןעל קרקעות זיהום.8790ואכן,מחקריםרבים
מראיםכירגישותהצמחלזיהוםפחמיימניהואתלוימיןכאשרמיניםשוניםמאותםמשפחות
טקסונומיות יסבלו לרוב בצורה דומה מהזיהום זאת בהשפעת משקל וגודל הזרע,
מורפולוגיתהזרעומבנהוהאנטומי).(Sharonova and Breus, 2012 
אך לא רק על נביטת הזרע משפיע הזיהום .כפי שנראה בתוצאות שלהלן וכפי שהראה
במחקרו Achuna(,)1//6זיהוםהנפטמשפיעגםעלתהליכיםנוספיםבגדילתוהתפתחות
הצמחכדוגמתחלוקותתאיםופעילותאנזימתית.האורךהקטןמשמעותיתשלההיפוקוטיל
בצמחיםשגדלובקרקעותהמזוהמות,אשריצרצמחיםמנונסיםולאמפותחיםהואפועליוצא
של הפגיעה בחלוקות התאים ,עצירה בפעילות מיטוטית וירידה בגודל התא כפי שדיווח
 .Achuna ירידה במספר עלים אמיתיים שהתפתחו בצמח בעקבות החשיפה לזיהום הנפט
הוא תוצאה של ילידה בחלוקות תאים ופגיעה בפעילות אנזימתית תקינה ההכרחית
להתפתחות תקינה של הצמח הגדל .בנוסף ,רעילותו של הנפט לצמח הגדל נקשרה גם
לירידהבזרחןוחנקןזמיןלצמח) (benker-Coker and Ekundayo, 1995וכןבהתערבותעם
הכמוטקסיסבקרקע) .(Rosenberg et al., 1992
ברור אם כן ,כי הדליפה החדשה ,אינה מאפשרת לרוב המכריע של הזרעים לנבוט ואלו
שמצליחים לנבוט ,אינם שורדים לאורך זמן באותם הערוצים המזוהמים .אך גם הדליפה
שארעה לפני  3/שנה-ושרידיה לא סולקו מעולם מהקרקעות ,עדיין נותנת את אותותיה
ומורידהמשמעותיתהן אתיכולתהנביטהשלהזרעים,הןאתקצב הנביטהוהןאתכושר
ההישרדותויכולתההתפתחותשלהצמחאשרגדליםבערוציםהמזוהמים. 
הצומח הטבעי של אזור הערבה ושמורת עברונה ,התקשה להסתגל לזיהום .השיטה
הסלילנית,מביןהחשוביםבחברתהצמחיםבאזורזה,אינומצליחלנבוטולהתפתחכראוי 
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משמעותית פחות עלים ויוצר מראה מנונס שאינו
 הצמח מצמיח,בתוך  הקרקע המזוהמת
 מסוגל לאורך זמן לבצע פוטוסינתזהInstitute
 אינו,קטן
עלים
  צמח בעל מספר.שורד לאורך זמן
of Plant
Sciences
 .איכותיתומשמעותיתולכןסבירלהניחשלאישרודלאורךזמן

 יחד עם מיני הצומח האחרים המושפעים מאירוע הדליפה תשפיע על,פגיעה בשיטים
ישלהמשיךולבחוןאתיכולתהצמחיםלשרוד.הסביבההאקולוגיתכולהלאורךשניםרבות
עלקרקעותאלולאורךזמןבכדיללמודאתהזמןשבומתחילההשפעתהנפטלהתפוגג וכן
-הנבטיםבעליהמופעהלא8790כדוגמתזיהום,האםעלקרקעותללאהפרקציותהנדיפות
 יש לבחון בערוצי, בנוסף.נורמלי (מנונסים ועם מיעוט עלים אמיתיים) ישרדו לאורך זמן
 והשינוי באופי אוכלוסיות הצומח בין ערוצים,הזרימה את הדינמיקה של חברת הצמחים
 .מזוהמיםוכאלהשנותרונקיים
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