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 מבוא: פרק א. 

 

   :ההיית שאלת החקר העיקרית בעבודתנו 

 נביטת החיטה? ל ההשקיהמי במליחות רמת המה הקשר בין 

 

   :שאלת חקר נוספת

 על נביטת החיטה? שעות( 8)למשך  מהי השפעת השרייה מקדימה במים

 

הנביטה היא התעוררותו של העובר לחיים פעילים, צמיחתו ויציאתו מתוך הזרע בצורת נבט. 

האם, ובמרבית המקרים  -פעילות הצמיחה של העובר נפסקת בשעה שהוא מחובר עדיין לצמח

ריטיים  היא מסוגלת להתחדש רק לאחר שהעובר ניתק מאמו. הנביטה היא אחד השלבים הק

ביותר במחזור חייו של כל צמח ובפרט של צמחי בר. הזרע הבשל אינו נובט במצבו היבש, שכן  

הלחות,  תנאי  כאשר  נמוכה.  מטבולית  בפעילות  המתאפיינת  מנוחה  במצב  שרוי  הוא  אז 

ובמקביל,   ולתפוח,  מים  לספוג  מתחילים  הזרעים  מתאימים,  והאור  האוורור  הטמפרטורה, 

ומאבני  גוברים בהדרגה כל ה תהליכים המטבוליים. חומרי התשמורת של הזרע מתפרקים, 

הבניין שלהם הולכים ונבנים חומרי המבנה של הנבט. הכמות של חומרי המבנה האלה הולכת 

וגדלה תוך התחלקות מחודשת של התאים בעובר. מספר תאי העובר מתרבה, התאים גדלים  

 ( 2,4) .בממדיהם והעובר צומח ויוצא מן הזרע בצורת נבט

 

בחרנו להשתמש בזרעי חיטה, זרעי החיטה הינם זרעים ממשפחת  עבודת החקר שלנוב

                 הדגנים, גידולם הוא גידול הדגן הנפוץ ביותר בעולם.                                                                             

חים לעבודה , זולים  יתרונם של זרעי החיטה על זרעים אחרים ממשפחת הדגנים הוא שהם נו

ואף תהליך נביטתם מהיר יותר מזרעים אחרים.                                                                              

משטחי החיטה בעולם  8-10%החיטה גדלה תחת השקיה מלאכותית או השקיית גשמים, 

 ( 1,5)  נפגעים ממליחות ומגבילים את יבולי החיטה בעולם.
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הנבי שלב  על  הרבייה  תהליך  ובתוך  בצמחים  רבייה  על  למדנו  הביולוגיה  לימודי  בו במהלך  טה 

 ישנם מספר גורמים המשפיעים על תהליך הנביטה, והעיקריים הם: חקר שלנו, התמקדנו בעבודת ה

 

השלב הראשון בנביטה הוא כניסת המים דרך קליפת הזרע הוא תנאי הכרחי לנביטה:     -המים  

בקיעת הקליפה' והגורם המרכזי לכך הוא המים שעם חדירתם גורמים לזרע לתפוח ולבקוע  '

המים נדרשים לתהליכי חילוף חומרים בזרע כגון נשימה ויצירת חלבונים,  את הקליפה. בנוסף, 

אנזימי נשימה תאית    -  לאחר כניסת המים לזרע וספיגתם מתחילים לפעול אנזימים שונים למשל

למיניהואנזימי   הצמח  חומרי התשמורת של  מעכבי    .םפירוק  חומרי  לשטיפת  דרושים  המים 

 נביטה המונעים מהזרע לנבוט, בנוסף דרושה כמות גדולה של לחות שבלעדיה הזרע לא ינבט. 

 ( 2,3) השריית זרעים במים לפני ההנבטה הוא תהליך חשוב ביותר המגביר את קצב הנביטה.

והובלת חומרים ולפתיחת הפיוניות )כך יכול להיכנס הפד"ח    להמסה  –מים חשובים גם לצמיחה  

וגם   בו מיוצר חומר אורגני החיוני לצמיחה לבניית חומרים  החיוני לתהליך הפוטוסינתזה. תהליך 

ליצירת   התאית  הנשימה  היתר,    ATPלתהליך  בין  בתא,  התהליכים  לכל  הנדרשת  זמינה  אנרגיה 

 לחלקות תאים, תהליך מרכזי בצמיחה(.

 

ונמרצת. " העובר מתרדמתו הוא נשימה מהירה  אחד הסימנים המוקדמים ל"התעוררות  -חמצן  

תהליך הנשימה צורך חמצן ופולט פחמן דו חמצני, ולכן נוכחות אוויר בסביבת העובר הכרחית  

להתפתחותו, ובסופו של דבר לנביטתו. בהשוואה לכך, נוכחות רבה של פחמן דו חמצני בסביבת 

טמנו  והשט את התפתחותו ומבקרים מסוימים אף תמנע את נביטתו. זרעים  העובר תעכב ותא

יעכב ולפעמים ימנע  שלו מחוסר חמצן  בבעומק רב מדי באדמה, או בקרקע רטובה למשעי יס

 (2,3) את התפתחותם.

 

לנביטת זרעים אופטימלית נדרשת טמפרטורה מיטבית, טמפרטורה זו דרושה   -טמפרטורה  

של   מיטבית  פרוק    אנזימיםלפעילות  תאית,  נשימה  כמו  בזרע,  לתהליכים השונים  הנדרשים 

מיטבית מתאימה שיעור הנביטה חומרי תשמורת, המתרחשים בעת הנביטה . בטמפרטורה 

 ( 2,3)יהיה גדול יותר מאשר בטמפרטורה לא מתאימה או קיצונית.
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 ם הם על נביטהבניסוי שלנו עקבנו אחר נביטת זרעי חיטה בעזרת שני משתנים המשפיעים ג

                                  ,(מלח במי ההשקיה %1.5-0השפעת ריכוזי מלח )בטווח של  -הראשון הינו 

בקרקעות של הדרום ישנה מליחות ידוע שבארצנו רוב הגידולים החקלאיים נעשים בדרום, 

טבעית הקרקע נהיית מלוחה כי אין   השקיה טבעית, וללא  השקיהמכיוון שכמעט ואין באזור 

)סביבה   ריכוז המלחים גבוהכזו קרקע ב. הבעיה שבקרקע המלחים רמת מים שיאזנו את

 , בנבטלתוך הזרע ולאחר מכן), מה שעשוי להשפיע על תהליך קליטת המים היפרטונית(

                                                                          . (השורשים בתהליך האוסמוזההשורשון ובהמשך דרך דרך  הצעיר, 

)רמת  -לתמיסה יותר מרוכזת  -בתהליך האוסמוזה מים עוברים מתמיסה פחות מרוכזת 

                                                                                                             הריכוז נקבעת לפי כמות המומסים(. 

שכאשר ריכוז המלח גבוה בקרקע, לזרע יהיה קושי לקלוט מים  המשמעות של זה היא  

מהקרקע )מים אפילו יכולים לצאת מהזרע ולגרום להתכווצותו( מה שלא יאפשר את בקיעת 

   (1,6,7)  .י הנביטהוהתחלת תהליכ הקליפה

                                                                                     

 בעבודת החקר שלנו בדקנו מהי השפעת מליחות המים על נביטת זרעי החיטה, 

דלות מקורות המים המתוקים בארץ הביאה את המומחים בתחום החקלאות לחפש אחר 

.השקיה חלופיים עבור הגידולים החקלאיים )מפעל טיהור שפכי גוש דן וכו'(מקורות   

בנגב, על אף צחיחותו, אצורות כמויות אדירה של מים בשכבות האקוויפר השונות )אקוויפר  

                                                                היא שכבה תת קרקעית בה מצטברים מים(. 

)לפחות ע"פ הסטנדרטים של משרד  הלשתייהם מים מליחים שאינם ראויים  האלום המי

.הבריאות כיום(, למרות שבעבר תושבי הנגב נהגו לשתות מהם  
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להבדיל ממי ים, מי התהום המליחים הם פחות מרוכזים וניתן להשתמש בהם לצרכים  

ות וירקות חקלאים רבים בנגב כולו וברמת הנגב בפרט מגדלים זנים של פיר   חקלאיים.

( 6)שנמצאו מתאימים או שהותאמו להשקיה במים המליחים.   

  

המים המליחים בהם משתמשים לצורכי השקיה ברמת הנגב נשאבים מקצהו המלוח של 

                                                                                           תנינים. -אקוויפר שנקרא ירקון

ישנם אקוויפרים נוספים, בעומקים שונים באדמת , ק מאקוויפר מתוק שבו המים מליחיםזהו חל

.הנגב, אך במו"פ מצאו שמליחות מי האקוויפר הנ"ל היא המתאימה ביותר לשימוש חקלאי  

כשהקרקע הופכת למלוחה  ,חשוב לדעת שהזנים השונים אינם מושקים רק ע"י מים מליחים

      שויה לפגוע בו, שוטפים את הקרקע עם מים מתוקים. מדי עבור הצמח, במידה כזו שע

חלק מהגידולים, כמו עגבניות, מקבלים גם מים מתוקים וגם מים מליחים )לפי יחסים שנמצאו 

(6) .מתאימים במו"פ(  

 

המלחת קרקע היא תופעה של הצטברות מלחים על פני הקרקע או בשכבות קרקע העליונות  

ריכוז מלחים של )  צמחים, עד שריכוזם מגיע לרמות הרעילות לצומחאליהן מגיעים שורשי 

   הצמחים(.                                                                                   מזיקות לרוב  3,000-6,000

בשלב הראשון, ריכוז המלחים בקרקע הוא גבוה מזה שבצמח והשורשים אינם יכולים לקלוט  

           בגלל הבדלים בלחץ האוסמוטי. גם המלחים הם רעילים לצמח.  –ים מסביבתם מ

הקרקע הופכת    ,, עם הזמן ריכוז המלחים עולהכזו הצמח אינו יכול להתפתח בקרקעכמוכן, 

)חיידקים ופטריות בקרקע האחראים על מחזור חומרים, ומכאן שיש להם תפקיד   סטרילית

  ( עם ריכוז מלחים גבוהחשוב באספקת מינרלים והזנת הצמח, אינם יכולים להתקיים בקרקע 

 (6,7) .והיא אינה מתאימה יותר לחקלאות
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  תמונות המדגימות השפעת המלחת קרקעות בישראל

 

 

 

 

 

                           

כמות שעות(, ידוע לנו כי    8)  השפעת השרייה מקדימה במים  -המשתנה השני אותו בדקנו הינו

המים בזרעים היא נמוכה מאוד. לכן רמת הפעילות בהם נמוכה, והם יכולים להחזיק מעמד  

לגרום לתפיח מים בכמות המספקת  לספוח  חייב  לנבוט הזרע  כדי  קיצוניים.  עד  בתנאים  תו 

בתהליכים   חשוב  תפקיד  המים  ממלאים  בנוסף  הקליפה.  ניצול  אנזימטייםהלבקיעת  של 

החומרי והרכבת  ופירוק  תסייע   ם.האנרגיה,  במים  מקדימה  השרייה  אם  השאלה,  נשאלת 

מים תזרז תהליכי נביטה בהאם השרייה מוקדמת    לעמידות בפני תמיסה היפרטונית או להפך.

ומכאן תביא לכך שהזרע/ נבט יהיה בשלב התפתחותי מתקדם יותר, ולכן עמיד יותר לריכוזי  

לכך תביא  לתמיסה המרוכזת  המלח הגבוהים. או, לחילופין, דווקא בקיעת הקליפה וחשיפתו  

  8עפ"י מה שקראנו, לגבי זרעי חיטה ההמלצה היא השרייה מקדימה של    . שיהיה פגיע יותר

 שעות.

 

מס   חקר  שאלת  )לגבי  מתוך   בהתאם  -(  1השערתנו  שקראנו  ומה  בכיתה  שלמדנו  למה 

 נמוך  יהיה  הנביטה  אחוז  כך  יותר  גבוה  במים   המלח  שריכוז  שככל,  המקורות ופרטנו במבוא

 יותר.   איטי  יהיה הנביטה ותהליך יותר

 

  את משנה מלחית סביבה כי  יודעות שאנו כך על  התבססה השערתנו - הבסיס הביולוגי להשערתנו

 תהליך הנביטה עצמו.  את ולשבש הזרע לתאי מים כניסת למנוע  ויכולה הריכוזים מפל מאזן

  מכך וכתוצאה לזרע המים בספיחת לפגוע עלול התמיסה של האוסמוטי  הלחץ גבוהים מלח בריכוזי

                                                                                      .הנביטה, שמים חיוניים להתחלתו בתהליך לפגוע

  היפרטונית לתמיסה אותה והופך בתמיסה החיצונית, האוסמוטי הלחץ את מעלה המלח למעשה, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9D
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יעוכב.                                           הנביטה ותהליך  יואט החיטה זרע לתוך המים של החדירה  תהליך כן,ול  לזרע. ביחס

 בנוסף, המלחים עשויים להיות רעילים לזרעים עצמם ולשבש תהליכים שונים בתוך תאי הזרע.

 

וצמיחה של הנבט.  השרייה מקדימה במים תזרז נביטה      -  (2השערתנו )לגבי שאלת חקר מס  

זה מצד אחד עשוי להביא להגנה מפני המליחות הגבוהה )התפתחות מהירה יותר תביא לשלב  

 . (התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר עמידות טובה יותר מפני מליחות גבוהה

בשלבים   כבר  הזרע  את  וחושפת  הקליפה  את  מסירה  במים  מקדימה  השרייה  שני,  מצד 

מליחות לרמת  לנביטה  בה    גבוהה.  הראשונים  אופטימלית  צמיחה  נקודת  תהייה  לדעתנו, 

ההשרייה המקדימה במים תזרז את הנביטה וצמיחתו של הנבט ולא תגרום למצב  בו קליפת 

 נקודה זו תושפע מאחוז המליחות. -הזרע תתקלף והזרע ישאר חשוף

 

להשערתנו הביולוגי  לזרע:    שנספחים  המים  מכמות  מושפעים  הנביטה  תהליכי  -  הבסיס 

הצצה(,  בנביטה/  ראשון  )תהליך  הקליפה  ובקיעת  הזרע  לתפיחת  חשובים  המים  וכאמור, 

השריית מקדימה של הזרעים במים חשובה לפעילות אנזימים החיוניים לתהליך עצמו וכמו כן,  

בעבודתנו נבדקת השפעה של זה יחד עם מליחות מי    חשובה לביטול פעילות מעכבי נביטה.

 ההשקיה. 

הנבי )התפתחות האצת  הגבוהה  המליחות  מפני  להגנה  להביא  עשוי  אחד  מצד  עשויה  טה 

מהירה יותר תביא לשלב התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר עמידות טובה יותר מפני מליחות  

 גבוהה.

אך מצד שני, השרייה מקדימה במים מסירה את הקליפה וחושפת את הזרע כבר בשלבים 

 גבוהה.הראשונים לנביטה לרמת מליחות 
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 פרק ב. מערך החקר, כולל שיטות וחומרים: 

 

 : שתי שאלות החקר שבדקנו בעבודתנו היו

 

 ( על נביטת החיטה?     1.5%עד  0.1%מהי  השפעת  אחוז מליחות מי ההשקייה )בין . .1

 שעות במים על נביטת החיטה?  8מהי השפעת השרייה מקדימה  של  .2

 

השתמשנו בזרעי חיטה )זמינים, זרעים גדולים, נובטים מהר ונוחים  לצורך ביצעו הניסוי 

 לשימוש ולמעקב(. החיטה שייכת למשפחת הדגניים. 

 

 מהלך הניסוי: 

בתוך מגש הנבטה, על שולחן ליד אדן החלון    3.2.2018את הניסוי העמדנו בתאריך 

 ימים.  8במעבדה במשך 

מהם כמות שווה של אדמה )מצע טורים במגש ההנבטה, שבכל אחד  12בהתחלה מילאנו 

 חזרות/ חורים. כל שני טורים סימנו באותיות באנגלית. 15גן(, בכל טור 

חילקנו כל שני טורים לאחוז מליחות שונה ובתוך השני טורים בטור אחד נזרעו זרעים   

 ( זרעים שלא עברו השרייה מוקדמת במים.IIובטור השני ) (Iשעברו השרייה מוקדמת במים )

בטור עם   30זרעים לטיפול/ לכל ריכוז מלח )  60זרעים בכל אחד מהחורים, בסה"כ  2זרענו 

 זרעי חיטה.  360סה"כ בניסוי שימשו  -ללא השרייה(,  כך ש 30 -השרייה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – משתנים בלתי תלויים 

 ריכוזים + בקרה: מים מזוקקים(,    5ריכוז מלחים שונה ) 6. 1
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 לעומת קב' זרעים ללא השרייה מקדימה במים.שעות.  8 -. השרייה מקדימה במים ל2

 

 בקבוקים של ליטר. 6להכנת התמיסות השתמשנו במים ובמלח שולחן, לקחנו 

 שמנו גרם אחד של מלח לליטר מים מזוקקים.  0.1%כדי להכין תמיסה של 

 גרם מלח לליטר מים מזוקקים.  2שמנו  0.2%בתמיסה של 

 לליטר מים מזוקקים. גרם מלח  5 0.5%בתמיסה של 

 גרם של מלח לליטר מים מזוקקים.  10שמנו  1%בתמיסה של 

 גרם של מלח לליטר מים מזוקקים.    15 1.5%ובתמיסה של 

 דיגיטלי.  את המלח מדדנו בעזרת משקל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלח, מדדנו בעזרת משורה  0%מ"ל מים בריכוז של  10בטיפול הראשון שפכנו לכל גומה 

 Aמ"ל. קראנו לו  100של 

 Bקראנו לו  מלח.  0.1%מ"ל  מים בריכוז של  10בטיפול השני שפכנו לכל גומה 

 Cקראנו לו    מלח. 0.2%מ"ל מים בריכוז של  10בטיפול השלישי שפכנו לכל גומה 

  D מלח. קראנו לו 0.5%מ"ל מים בריכוז של  10פכנו לכל גומה בטיפול הרביעי ש

 Eמלח. קראנו לו  1%מ"ל מים בריכוז של  10בטיפול החמישי שפכנו לכל גומה 

 Fמלח. קראנו לו  1.5%מ"ל מים בריכוז של   10ובטיפול השישי שפכנו גומה 

 את ההשקייה ביצענו פעם ביומיים . 

  



11 
 

 

 

 שיעור נביטת החיטה: נמדד באמצעות אחוזי נביטה  –משתנה תלוי 

 וצמיחה וגטטיבית של החיטה: מדידת אורך הנבטים בעזרת סרגל 

 

דרך מדידת המשתנה התלוי התבצעה בכך שבדקנו את מספר הזרעים שנבטו ואת אורכם 

 בכל טיפול. בסוף שמונת הימים מדדנו בסרגל, ביחידות ס"מ  את אורך הנבטים שנבטו.

 

 טמפרטורה, כמות מים בכל טיפול, סוג וכמות זרעים בכל גומה, סוג הקרקע.   –ם קבועים בניסוי גורמי

 

 בקרה פנימית , השוואה בין הטיפולים השונים  ובקרה חיצונית, טיפול ללא מלח/ עם מים מזוקקים.   -בקרה 

 

   -כלים וחומרי עזר

 מגש הנבטה 

 מצע גן )אדמה(

 בקבוקים מים )של ליטר( 6

 מלח 

 זרעי חיטה  360

 משורה 

 סרגל 

 

 באה התקן סטיית)  תקן וסטיית ממוצע וחישבנו בטבלאות אותם ערכנו, התוצאות כל איסוף לאחר

  (.יותר גדולה  השונות מידת יותר גבוהה שהיא ככל. החזרות בין השונות מידת מה אותנו ללמד

 והצגנו אותם בגרפים בקובץ אקסל. 
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 תוצאות  ג: פרק 

 

 ממוצע שיעור הנביטה )%( של זרעי החיטה בריכוזי מלח שונים )עם/ ללא השרייה מקדימה(:: 1טבלה 

 ריכוז מלח  )%(  

 0-A 0.1-B 0.2-C 0.5-D 1-E 1.5-F 

 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 

 66.7 60.0 90.0 86.7 83.3 96.7 86.7 80.0 83.3 93.3 76.7 90.0 ממוצע 

 

 

 1גרף 

 

 
 

מתוך הגרף ניתן לראות כי עד שיעורי הנביטה הנמוכים ביותר נמצאו בריכוז המלח הגבוה 

לראות כי  בשתי קב' הטיפול )עם/ ללא השרייה מקדימה במים(. מעניין גם  (1.5%ביותר )

מלח(, היתה יותר נביטה לקבוצת הטיפול עם   0.1%ללא מלח ובריכוז המלח הנמוך ביותר )

, היתה יותר   מלח( 1.5%,  1%השרייה מקדימה במים וטיפולים עם ריכוזי המלח הגבוהים ) 

 נביטה בקבוצת הטיפול ללא השרייה מקדימה במים. 

 

 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

0-A 0.1-B 0.2-C 0.5-D 1-E 1.5-F

ה  
ט

בי
הנ

ז 
חו

א
ע 

צ
מו

מ

)%(ריכוז המלח במי ההשקייה 

השפעת ריכוזי המלח במי ההשקייה על שיעור  :1גרף 

(:ללא השריה מקדימה במים/ עם)נביטת החיטה 



13 
 

  בריכוזי מלח שונים )עם/ ללא השרייה מקדימה(:א: ממוצע גובה נבטי החיטה )ס"מ( 2טבלה   

 הטיפול: ריכוז המלח במי ההשקייה )%(  

 0-A 0.1-B 0.2-C 0.5-D 1-E 1.5-F 

 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 
עם  

 השרייה 
ללא 

 השרייה 

 2.2 2.6 5.0 7.4 8.7 9.7 12.0 10.7 10.6 11.4 10.3 11.4 ממוצע 

 1.4 1.3 2.4 2.1 2.5 3.2 2.4 3.0 4.6 3.2 3.7 3.2 ס.ת 

 61.4 50.6 48.0 28.1 28.2 32.7 19.7 28.5 43.1 28.4 36.1 28.4 % ס.ת 

 

 

 

 א2גרף 

 

 

 

 ככל שריכוז המלח במי ההשקייה עולה כך יורד ממוצע גובה נבט החיטה. מתוף הגרף ניתן לראות כי  

בצמיחה לגובה בין נבטים שצמחו מזרעים שטופלו בהשרייה    לא נמצאו הבדלים משמעותיים

 שעות לעומת זרעים שנזרעו מיד ללא טיפול מקדים של השרייה במים. 8מקדימה במים למשך 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0
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8.0

10.0

12.0
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ללא  
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השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

עם  
השרייה

ללא  
השרייה

0-A 0.1-B 0.2-C 0.5-D 1-E 1.5-F
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מ
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"ס
(מ

)%(ריכוז המלח המי ההשקייה 

השפעת ריכוז תמיסת מי ההשקייה על אורך נבטי  :א2גרף 

ללא השרייה מקדימה/ החיטה עם
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 טה בריכוזי מלח שונים )ללא השרייה מקדימה(: ב: ממוצע גובה נבטי החי 2טבלה  

   הטיפול: ריכוז המלח במי ההשקייה )%(  

 0 0.1 0.2 0.5 1 1.5   

   2.2 5.0 8.7 12.0 10.6 10.3 ממוצע 

   1.4 2.4 2.5 2.4 4.6 3.7 ס.ת 

   61.4 48.0 28.2 19.7 43.1 36.1 % ס.ת 

 

 

 ב 2גרף 

 

 

 

במקרה של הזרעים שלא עברו השרייה מקדימה במים ככל שעולה ריכוז מתוך הגרף ניתן לראות כי  

 . 0.5%המלח שמי ההשקייה כך יורד ממוצע גובה הנבט. הירידה מתחילה כבר בריכוז 
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ממוצע גובה נבט החיטה כתלות בריכוז המלח במי ההשקייה  :ב2גרף 

(  ללא השרייה מקדימה במים)
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  ג: ממוצע גובה נבטי החיטה בריכוזי מלח שונים )עם השרייה מקדימה(: 2טבלה  

    הטיפול: ריכוז המלח במי ההשקייה )%(  

 0 0.1 0.2 0.5 1 1.5    

    2.6 7.4 9.7 10.7 11.4 11.4 ממוצע 

    1.3 2.1 3.2 3.0 3.2 3.2 ס.ת 

    50.6 28.1 32.7 28.5 28.4 28.4 % ס.ת 

 

 

 ג 2גרף 

 

 

 

מתוך הגרף ניתן לראות כי במקרה של הזרעים שעברו השרייה מקדימה במים ככל שעולה ריכוז המלח 

ממוצע גובה הנבט. בהשוואה לקב' הטיפול ללא השרייה מקדימה במים, הירידה  שמי ההשקייה כך יורד 

 מלח.  1.5% -ל 1%הירידה המשמעותית ביותר נראית בין  פה הדרגתית ומתונה יותר. 
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ממוצע גובה נבט החיטה כתלות בריכוז המלח במי ההשקייה:ג2גרף 

(  עם השרייה מקדימה במים)
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 דיון ומסקנות :דפרק  

  

 בניסוי עסקנו בשתי שאלות חקר,  

 החיטה?מה הקשר בין ריכוז המליחות לנביטת   -השאלה המרכזית 

,  על יצורים חיים רבים החיים במים  מליחות היא גורם אקולוגי בעל חשיבות מרובה, המשפיע

ראשית המלח מוריד את פוטנציאל המים בסביבת הזרע ובכך מונע מהמים לחדור לזרע, ואף  

גורם למים לצאת מהזרע. שנית, ליוני המלח החודרים לזרע יש גם אפקט רעלי הפוגע ישירות  

 ביוכימיים שונים. בתהליכים 

מניעת חדירת המים לזרע תעכב את בקיעת הקליפה )כניסת מים, תפיחת הזרע ובקיעת הקליפה  

זהו תהליך ראשוני בנביטה(. בנוסף, המים נדרשים לתהליכי חילוף חומרים בזרע כגון נשימה   –

 -של ויצירת חלבונים, לאחר כניסת המים לזרע וספיגתם מתחילים לפעול אנזימים שונים למ

. המים גם דרושים  םאנזימי נשימה תאית ואנזימי פירוק חומרי התשמורת של הצמח למיניה

                                                                                                                  ראה בפרק המבוא. –לשטיפת חומרי מעכבי נביטה המונעים מהזרע לנבוט 

  לית על נביטה תהיה גדולה יותר.ככל שריכוז המלח גבוה יותר, השפעתו השלילכן, 

ככל שריכוזי מלח יהיו גבוהים יותר אחוז הנביטה ירד עד לעיכוב מוחלט,   -ומכאן מגיעה השערתנו 

מאחר ומים רבים יצאו מן התא בהתאם למפל הריכוזים )אוסמוזה( וכך התאים של זרעי החיטה 

 .  להתפתח ולצמוחלא יוכלו 

 מה השפעת השרייה מקדימה במים על הנביטה? -שאלת החקר השנייה בה עסקנו 

 השריה מוקדמת של זרעים מתפיחה את הקליפה ומאפשרת נביטה ביתר קלות.

השריית הזרע מביאה אותו להתעוררות מתרדמה, התעוררות הזרע מתבטאת בהגברת פעילות 

     מטבולית והתעוררות העובר. 

מצד אחד עשוי להביא להגנה מפני , האצת הנביטהשגורם להשרייה מקדימה במים ל טיפו

המליחות הגבוהה )התפתחות מהירה יותר תביא לשלב התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר 

 .(עמידות טובה יותר מפני מליחות גבוהה

אך מצד שני, השרייה מקדימה במים מסירה את הקליפה וחושפת את הזרע כבר בשלבים 

 אשונים לנביטה לרמת מליחות גבוהה.הר

 

(, ככל שריכוז המלח 1מתוך תוצאות הניסוי שלנו ניתן לראות כי לגבי אחוז הנביטה  )ראה גרף 

 גבוה יותר, אחוז הנביטה נמוך יותר. 

בטיפול זה )בהשוואה  השפעת השרייה מקדימה במים הינה חיובית ואחוזי הנביטה גדולים יותר 

 כמעט בכל ריכוזי המליחות.  לזרעים שלא עברו השרייה מקדימה(
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מתוך הגרף ניתן לראות כי שיעורי הנביטה הנמוכים ביותר נמצאו בריכוז המלח הגבוה ביותר  

כפי ששיערנו, אחוז מליחות   - השרייה מקדימה במים(ל )עם/ ללא בשתי קב' הטיפו (1.5%)

 .תהליך הנביטהגבוה פוגע ב

מלח(, היתה יותר נביטה  0.1%מעניין גם לראות כי ללא מלח ובריכוז המלח הנמוך ביותר )

טיפולים עם ריכוזי המלח לעומת זאת, לקבוצת הטיפול עם השרייה מקדימה במים ו

בקבוצת הטיפול ללא השרייה ביטה היה גבוה יותר אחוז הנ,  מלח( 1.5%,  1%הגבוהים ) 

 מקדימה במים. 

ניתן להסביר זאת דרך ההבנה שהשרייה מקדימה במים אמנם תזרז נביטה וצמיחה של 

הנבט אך מצד שני, השרייה מקדימה במים מסירה את הקליפה וחושפת את הזרע כבר 

, זה עשוי לסכן ות גבוההרמת מליחואם הוא מצוי בסביבה בעלת בשלבים הראשונים לנביטה 

 .אותו

 

 – א( 2לגבי אורך הנצרון ) ראה גרף  

 עולה כך יורד ממוצע גובה נבט החיטה. ההשקיהניתן לראות כי ככל שריכוז המלח במי 

בצמיחה לגובה בין נבטים שצמחו מזרעים שטופלו    לא נמצאו הבדלים משמעותייםבנוסף, 

 יד ללא טיפול מקדים של השרייה במים.מקדימה במים לעומת זרעים שנזרעו מ בהשריה

 

גם התוצאות בנוגע למדד זה מאששות את השערתנו. ההסבר לכך הוא, כאמור, העובדה 

שמלח גורם מעכב מרכזי בתהליך הנביטה. הוא מונע ממים להיכנס לזרע ואחר כך לתאי 

 צמיחה. השורש בכך שיוצר תמיסה הפטרונית מחוץ לתאים, וללא מים לא יתקיימו נביטה או 

 לתפיחת הנבט, שבירת הקליפה העוטפת ושטיפת מעכבי הנביטה. - מים חיוניים לנביטה

להמסת והובלת חומרים ולפתיחת הפיונית, כך יכול להיכנס פד"ח  - גם לצמיחה מים חיוניים

גם כחומר בניה הנידרש הנדרש לתהליך הפוטוסינתזה, החיוני ליצירת חומר אורגני המשמש 

אנרגיה   ATP)משמש בתהליך הנשימה התאית ליצירת  מקור אנרגיה לצמחבעת צמיחה, וגם כ

 לחלקות תאים, תהליך מרכזי בצמיחה(.זמינה הנדרשת לכל התהליכים בתא, בין היתר, 

 

ללא השרייה מקדימה במים, צמיחת הזרע היא  , 0.2% -מעניין לראות שבריכוז המליחות

אופטימלית.  בנוגע למדד זה, מעבר לנקודה זו, נמצאו תוצאות התואמות את השערתנו, ואכן  

 רע פחות מוצלחת.  כך אחוזי הנביטה נמוכים יותר וצמיחת הז, ככל שריכוז המלח גבוה יותר

 ריכוז המלח האופטימלי להתפתחות הנבט,  הוא 0.2%שנמצא כי ריכוז הסבר אפשרי לכך 

העובדה שנדרשים מלחים בריכוז מסוים לנביטה, מלחים , שכפי הנראה משמשים  הוא

שונים במעבר בין זרע לנבט. ידוע למשל שמלחים משמשים להפעלת  םלהזנה ולתהליכי

 ם ומהווים גורם חיוני לבניית מולקולות שונות בצמח. משאבות בקרומי התאי
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 .של הנבט מתוך עבודתנו למדנו כי ריכוזי מלח גבוהים משבשים תהליכי נביטה וצמיחה

 בנוסף, ראינו כי הקליפה חשובה להגן על הזרע מפני מליחות גבוהה בקרקע. 

גדלים באזורים   בכל אופן, ישנם צמחים שפיתחו מנגנוני הגנה נגד מליחות, אותם צמחים 

מדבריים. צמחים אלה הם בעיקר גאופיטים, חד שנתיים או בעלי מנגנונים אחרים אשר 

מגנים מאיבוד מים בצורה כלשהי, למשל: צלף הרימון, צמח זה גדל רק על הגבס של מכתש  

עלי כותרת, הפרי שלו אדום מבפנים מה שמבדיל אותו משאר  4רמון, לפרח של צלף הרימון 

ים. הוא מכוון את עליו צפונה או דרומה נגד כיוון קרני השמש כתהליך הסתגלות  מיני הצלפ

 (8למדבר. הסתגלות זו עוזרת לצלף לאבד פחות מים ולהמשיך לתפקד. )

גידול נוסף המסוגל להתקיים במדבר הוא עץ האשל, העצים של כמה ממיני האשל מגיעים  

מסוגלים להתפתח בתנאי המדבר ואפילו  לגובה רב ומאריכים ימים, מה שאומר שהם 

לשגשג. המינים של האשל מפתחים מערכת שורשים כפולה לחיפוש שכבות לחות ומי תהום,  

 (8השורשים מתפשטים לרוחב ולמרחק רב. )

 

מתוך מה שלמדנו במהלך עבודת החקר שלנו, נציע לבחון בניסוי המשך את השפעת  

שונה גם בזרעים אחרים כמו בזרעים של גידולים  השרייה מקדימה במים בעלי ריכוז מליחות 

  - באזורים עם מים מליחים. )ראה בנספחיםצמחים או גידולים ש'רגילים' לגדול בערבה, 

 תכנון ניסוי המשך(
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 דף תכנון הניסוי: -1   נספח

 

 אופיר טל ,   נועם גייסט             -שם   שמות התלמידים          
 
 

שאלת החקר   )בשאלה  
יוגדרו המשתנים בבירור,  
 והקשר המשוער ביניהם( 

לנביטת    במי ההשקייה   מה הקשר בין ריכוז המליחות. 1
 החיטה? 

 
 

ביולוגי   בסיס   + השערה 
 להשערה )בקצרה( 

ככל שריכוזי מלח יהיו גבוהים יותר אחוז הנביטה ירד עד לעיכוב  
מים רבים יצאו מן  ובתמיסה מרוכזת )היפרטונית(  מוחלט, מאחר  

וכך התאים של זרעי  ,  בהתאם למפל הריכוזים   ים באוסמוזה,  התא
 הזרעים יתייבשו.  /החיטה לא יוכלו להתפתח ולצמוח

לזרע רעילים  להיות  עשויים  מלחים  עודפי  לנבט    גם  כך  ואחר 
 המתפתח

 המשתנה הבלתי תלוי + 
מספר    + שלו  השינוי  אופן 

 הטיפולים 

המשתנה הבלתי תלוי הוא ריכוז המלחים אחוז מליחות שונה.                     
 מלח(  1.5%, 1%, 0.5%, 0.2%, 0.1%בקרה.  –  0)
 

  –   יסוי הוא השריית זרעי החיטה במיםמשתנה בלתי תלוי נוסף בנ
 שעות   8עם/ ללא השרייה מקדימה במים למשך 

 

 המשתנה התלוי+  
 דרך המדידה שלו 

 : המשתנה התלוי בניסוי זה, הוא
 )% נביטה(  נביטת זרעי החיטה שיעור 

 

דרך נוספת לבדיקת המשתנה  
  5התלוי )נדרש אם יש פחות מ

 טיפולים( 

 אורך / גובה הנבט )ימדד עם סרגל/ ס"מ( 

 זרעי חיטה  האורגניזם 
 

חזרות   ו/או  פריטים  מספר 
 )לכל טיפול( 

 זרעים  30 - לכל טיפול
 

)לקבוצה   נוספת  חקר  שאלת 
 תלמידים(  3של 

 
 השפעת השרייה מקדימה במים על הנביטה?  י מה. 2
 

השרייה מקדימה תזרז נביטה אך גם תחשוף את הזרע מהר יותר  
 לתמיסת המלח. 

השאלה זרוז תהליך הנביטה יביא לכך שהנבט יהיה    ואז נשאלת 
שבקיעת   או  המלח  לתמיסות  יותר  ועמיד  יותר  מפותח  בשלב 

 הקליפה וחשיפת הזרע יגרמו ליתר פגיעות. 
 

  מקורות ראשוניים  2
(. 'מזרע לזרע'.  פרק  2011אמיר רות ושדה אירית )

תהליך הנביטה.  המרכז להוראת   – ב': מזרע לנבט 
 המדעים אונב' ירושלים. ]תל[. מל"מ. 

 
לקט ביבליוגרפי ועיבוד    -  ( נביטה1997מסד יהודית )

 מתוך: "חוקרים חקלאות" 
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 דף תכנון ניסוי המשך:  -2  נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהי השפעת השרייה מקדימה במים בעלי   שאלת החקר    
 ריכוז מליחות שונה? 

השרייה מקדימה תזרז נביטה אך גם תחשוף את   השערה + בסיס ביולוגי להשערה )בקצרה( 
 הזרע מהר יותר למלח המצוי במים.  

ככל שריכוזי מלח יהיו גבוהים יותר אחוז  
הנביטה ירד עד לעיכוב מוחלט, מאחר  

ובתמיסה מרוכזת )היפרטונית( מים רבים יצאו  
מן התאים באוסמוזה,  בהתאם למפל הריכוזים,  

ו להתפתח  וכך התאים של זרעי החיטה לא יוכל
 . ולצמוח  

לזרע   רעילים  להיות  עשויים  מלחים  עודפי  גם 
 . ואחר כך לנבט המתפתח 

 

 המשתנה הבלתי תלוי + 
 אופן השינוי שלו + מספר הטיפולים 

 ריכוז המלח במים.  -המשתנה הבלתי תלוי הינו 
– ( 1.5%, 1%,  0.5%, 0.1%בקרה,  -  0%)

 אחוז מלח בליטר. 
 

 המשתנה התלוי+  
 המדידה שלו דרך 

המשתנה התלוי הינו אחוז הנביטה ואורך נצרון  
 הנבט אשר נמדד בעזרת סרגל. 

אזור   - נציע להשתמש בזרעים הגדלים בערבה האורגניזם 
 עם מים מליחים. 

 חזרות לכל משתנה.  30 מספר פריטים ו/או חזרות )לכל טיפול( 
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 דפי תצפית: - 3נספח 
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                                 נועם גייסט   – דף אישי בסיום עבודת החקר

 

 

 מה הייתה שאלת החקר שלכם? א.   .1

  ושאלה נוספת היא   נביטת החיטה?למי ההשקיה  במליחות  רמת המה הקשר בין  שאלת החקר שלנו היא  

 שעות( על נביטת החיטה? 8מהי השפעת השרייה מקדימה במים )למשך 

 

 מה הייתה ההשערה ומה היה הבסיס הביולוגי להשערה? ב.  

)לגבי שאלת חקר מס     אחוז  כך  יותר  גבוה   במים  המלח  שריכוז  שככל  היא  –   (1השערתנו 

 יותר.  איטי יהיה הנביטה ותהליך יותר נמוך יהיה הנביטה

 מים כניסת למנוע ויכולה הריכוזים מפל מאזן את  משנה מלחית סביבה  -הבסיס הביולוגי להשערה

 תהליך הנביטה עצמו.  את  ולשבש הזרע לתאי

  מכך וכתוצאה לזרע המים בספיחת לפגוע עלול התמיסה של האוסמוטי  הלחץ גבוהים מלח בריכוזי

                                                                                      .הנביטה, שמים חיוניים להתחלתו בתהליך לפגוע

  היפרטונית לתמיסה אותה והופך בתמיסה החיצונית, האוסמוטי הלחץ את מעלה המלח למעשה, 

                              יעוכב.             הנביטה ותהליך  יואט החיטה זרע לתוך המים של החדירה  תהליך ולכן,  לזרע. ביחס

 בנוסף, המלחים עשויים להיות רעילים לזרעים עצמם ולשבש תהליכים שונים בתוך תאי הזרע.

 

השרייה מקדימה במים תזרז נביטה וצמיחה של הנבט.      -   (2השערתנו )לגבי שאלת חקר מס  

תביא לשלב    זה מצד אחד עשוי להביא להגנה מפני המליחות הגבוהה )התפתחות מהירה יותר 

 התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר עמידות טובה יותר מפני מליחות גבוהה(. 

בשלבים   כבר  הזרע  את  וחושפת  הקליפה  את  מסירה  במים  מקדימה  השרייה  שני,  מצד 

בה   אופטימלית  צמיחה  נקודת  תהייה  לדעתנו,  גבוהה.  מליחות  לרמת  לנביטה  הראשונים 

הנביטה וצמיחתו של הנבט ולא תגרום למצב  בו קליפת ההשרייה המקדימה במים תזרז את  

 נקודה זו תושפע מאחוז המליחות. -הזרע תתקלף והזרע ישאר חשוף

 

לזרע:   שנספחים המים מכמות מושפעים הנביטה תהליכי - הבסיס הביולוגי להשערתנו 

וכאמור, המים חשובים לתפיחת הזרע ובקיעת הקליפה )תהליך ראשון בנביטה/ הצצה(, 

ריית מקדימה של הזרעים במים חשובה לפעילות אנזימים החיוניים לתהליך עצמו וכמו  הש

בעבודתנו נבדקת השפעה של זה יחד עם מליחות   כן, חשובה לביטול פעילות מעכבי נביטה.

                                 מי ההשקיה.                                                                                             

האצת הנביטה עשויה מצד אחד עשוי להביא להגנה מפני המליחות הגבוהה )התפתחות  

מהירה יותר תביא לשלב התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר עמידות טובה יותר מפני  

                                  מליחות גבוהה.                                                                     
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אך מצד שני, השרייה מקדימה במים מסירה את הקליפה וחושפת את הזרע כבר בשלבים 

 הראשונים לנביטה לרמת מליחות גבוהה.

 

 

 . האם תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה? אם לא הסבר בקצרה מהן לדעתך הסיבותג. 

 

 תוצאות הניסוי מאששות את השערתנו. 

, וכך גם ממוצע גובה  שיעורי הנביטה הנמוכים ביותר נמצאו בריכוז המלח הגבוה ביותרהתוצאות,  לפי  

 הנבט, שירד ככל שריכוז המלח עלה. כמו השערתנו. 

לגבי השרייה מקדימה במים, התוצאות הראו כי ממוצע גובה הנבטים בשתי הקבוצות )השרייה וללא  

אך   עלה,  המלח  שריכוז  ככל  ירד  הייתה  השיירה(  הירידה  מקדימה  השרייה  עברה  שכן  בקבוצה 

 הדרגתית ומתונה לעומת הקבוצה שלא עברה השרייה, כמו  השערתנו. 

 

 

 א. מהו המשתנה התלוי בניסוי?  .2

 

 המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור נביטת זרעי החיטה 

 

 ?התלויכיצד עקבתם אחר המשתנה התלוי? מה היה המדד/ אופן המדידה של המשתנה ב. 

 

 את המשתנה התלוי הצגנו באחוזים ומדדנו את גובה הנבטים בעזרת סרגל. 

 

 מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי? וכיצד שיניתם אותו?  .3

 המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא ריכוז המלח, אחוזי מליחות שונים . 

רייה מקדימה  עם או ללא הש  -משתנה בלתי תלוי נוסף הוא השרייה מקדימה של זרעי החיטה במים

 שעות.  8ל

 

 מהן הבקרות בניסוי? מה חשיבותן?  .4

 השוואה בין הטיפולים השונים    -בקרה פנימית 

מים   1ריכוזים שונים של מלח ו  5)  עם מים מזוקקים או טיפול ללא מלח -בקרה חיצונית

 מזוקקים( 

רמים  הגורמים לתוצאות הם אכן המשתנה הבלתי תלוי או האם קיימים גו האםבקרה בודקת 

  נוספים בניסוי שמשפיעים.  

מהם היו הגורמים הקבועים בניסוי? בחר גורם קבוע אחד ותאר כיצד הוא עשוי להשפיע   .5

 על תוצאות הניסוי. 

הגורמים הקבועים בניסוי שלנו היו טמפרטורה, כמות מים בכל טיפול, סוג וכמות זרעים בכל 

 גומה, סוג הקרקע. 

, כלומר  ובכך לשנות את תוצאות הניסוי ה התלוינמשתלולים להשפיע על הגורמים קבועים ע

יצא מצב בו המשתנה הבלתי תלוי לא יהיה הגורם היחיד המשפיע על הניסוי . כגון כמות מים  

בכל טיפול . הזרע דרוש למים כדי להתפתח ואם לא יהיה את אותה כמות מים בכל טיפול יכול  

לקרות מצב שזרעים לא ינבטו בגלל שלא הייתה להם כמות מים מספיקה או להפך, הם הוצפו  
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גדולה מדי של מים ובכך לא נוכל לדעת אם הם לא נבטו בגלל כמות המים או בגלל  מכמות

 המליחות.   

 

 כמה חזרות היו לכל טיפול בניסוי? מה חשיבות החזרות?   .6

 החורים.   15חזרות, שני זרעים בכל בכל אחד מ 30לכל טיפול בניסוי היו 

 ביצוע ניסוי מספר פעמים מוודא שהתוצאות לא מקריות. 

 מהי 'סטיית תקן' ומדוע חשוב לצרפה לנתוני תוצאות הניסוי?  .7

ערך מסויים שמראה עד כמה  ,החזרות סטיית תקן באה ללמד אותנו מה מידת השונות בין

. חשוב לצרף  יותר גדולה השונות מידת  יותר גבוהה שהיא ככל  וקים אחד מהשני.הערכים רח

 לתוצאות הניסוי כדי לראות אם תהליך הניסוי היה מבוקר ומדויק או אם היו שגיאות במהלכו. 

. הסבר איך  בפרק הדיון ומסקנות  הצע שאלה להמשך החקר, או התייחס לשאלת ההמשך שהצעת .8

 . אותה בדקת את הבנת התהליך/ התופעה ו/או לקדם  המענה לה יכול לשפר

 

 מהי השפעת השרייה מקדימה במים על הנביטה?שאלה נוספת שהצענו היא 

 השרייה מקדימה תזרז נביטה אך גם תחשוף את הזרע מהר יותר לתמיסת המלח.

יותר  ועמיד  יותר  מפותח  בשלב  יהיה  שהנבט  לכך  יביא  הנביטה  תהליך  זרוז  השאלה  נשאלת    ואז 

ת, כך נוכל להבין אם השרייה לתמיסות המלח או שבקיעת הקליפה וחשיפת הזרע יגרמו ליתר פגיעו

 מקדימה במים אכן עוזרת לזרעים לנבוט ולצמוח בסביבה מלחית. 

 

 

 

 

לא   .9 ובאחרים  בעבודתכם  השתמשתם  בחלקם  בביולוגיה.  בסיסיים  מושגים  רשימת  לפניך 

 השתמשתם.   

אחד מושג  הרשימה  מתוך  קצרה    בחר/י  פסקה  רשמי  ורשום/  בעבודה,  השתמשתם  לא  בו 

 של העבודה.   1המקשרת מושג זה להיבט כל שהוא

 

המושג אותו בחרתי  הוא הומיאוסטזיס,  שמירה על סביבה פנימית יציבה בתא כאשר הסביבה  

ומאוסטזיס מתבטא בבקרה, בוויסות ובתיאום של תהליכים המאפשרים ליצור  החיצונית משתנה. ה

 החי לשמור על סביבה פנימית יציבה בתנאי סביבה משתנים.

שינוי התנאים )טמפרטורה, דרגת חומציות ריכוזי חומרים, הרכב החומרים ועוד( בסביבת התא 

תגובות כימיות המתרחשות בתא  הובאורגניזם או בתוכם מביא לידי הטיית שיווי המשקל של 

 וך התא והאורגניזם ומחוצה להם.ובאורגניזם. שינוי זה מפעיל שרשרת תהליכים בת

מאפשר לו הכנסה והוצאה מבוקרת של  ו  בקרום התא שמפריד אותו מהסביבה החיצוניתכל תא עטוף  

  ולשמור על סביבה פנימית יציבה.    כיל תמיד את התנאים ההכרחיים לפעילות החייםכדי לה  חומרים  

על תנאים ייחודיים באברוני התא  בתאים איקריוטים ישנן גם ממברנות פנימיות השומרות בקביעות  

   שונים.

, הצמחים קולטים גירויים, ובתגובה מתרחש שינוי המאפשר לצמח לשמור על סביבה פנימית יציבה 

בתאי צמחים יש דופן בנוסף לקרום, הדופן מייצבת את התא, שומרת על צורתו ומגנה עליו מפגיעות,  

 מלחץ ומפני התפוצצות.

בעבודתנו עסקנו בנביטת זרעי חיטה עם השקייה ברמות מליחות משתנות ובנביטת זרעי חיטה עם  

 השרייה מקדימה במיים וללא השרייה מקדימה במים. 

 
 מהרשימה להיבט כל שהוא של העבודה. לאו דווקא לשאלת החקר שנבדקה. אפשר לקשר את אחד המושגים  1
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מים, לנביטה הם  ולבקוע את הקליפה. המים תנאים הכרחיים  לזרע לתפוח  גורמים  שעם חדירתם 

להמסה  ,מים חשובים גם לצמיחה.  ירת חלבוניםנדרשים לתהליכי חילוף חומרים בזרע כגון נשימה ויצ

 . והובלת חומרים ולפתיחת הפיוניות

 תנאי נוסף הוא חמצן, נוכחות אוויר בסביבת הזרע הכרחית להתפתחותו, ובסופו של דבר לנביטתו. 

אך למעשה נוכחות רבה של פחמן דו חמצני בסביבת הזרע תעכב ותאט את התפתחותו ובמקרים  

נביטתו, כלומר סביבתו הפנימית תפגע ולא תהיה יציבה ותהליכים הכרחיים    מסוימים אף תמנע את

 לנביטה יפגעו ולא יתרחשו. 

כאשר אנחנו משקות את הזרעים במים עם רמות מליחות שונות, המלח משנה את מאזן מפל 

תגרום  תמיסה בה ריכוז המומסים גבוה יותר לעומת התאהריכוזים  ונוצרת סביבה הפרטונית, 

ה הפנימית של החיטה להפגע ובכך למנוע את תהליכי הצמיחה והנביטה ולכן קורה בתא לסביב

תהליך האוסמוזה, בו המים יוצאים מהתא על מנת לאזן את הריכוז ולשמור על הסביבה הפנימית 

 והחיצונית מאוזנות.  

לזרע, המים חשובים לתפיחת הזרע  שנספחים המים מכמות מושפעים הנביטה בנוסף תהליכי 

ובקיעת הקליפה והשרייה מקדימה של הזרעים במים חשובה לפעילות אנזימים החיוניים לתהליך  

האצת הנביטה עשויה לשמור על האיזון והסביבה הפנימית יציבה כאשר   עצמו ולביטול מעכבי נביטה.

 תנאי הסביבה החיצוניים משתנים, כגון סביבה מלחית. 

יציבה וקיום תהליכים חיונים כאשר הסביבה החיצונית הומיאוסטזיס הוא שמירה על סביבה פנימית 

משתנה. לכן השערתנו הייתה שככל שרמת המליחות תהיה גבוהה יותר, כך הנביטה והצמיחה  

תתעכב או לא תקרה בכלל, כלומר ככל שרמת המליחות תהיה גבוהה יותר, הסביבה הפנימית תפגע  

 .  ותהליכים חיוניים לצמיחה ונביטה יפגעו

 

 

   . 

בחנו את הנושא אותו חקרתם גם בראיה ביולוגית רחבה. בחרו אחד מבין הרעיונות ט על:  מב .10

וקשרו אותו לעבודתכם. תוכלו לקשר את   )ראו פרוט לגביהם בעמוד הבא...(  המרכזיים בביולוגיה

הרעיון לתוצאות הניסוי, לתכנים ביולוגיים רלוונטיים בהם עסקתם בעבודה, או לכל היבט אחר  

  . של העבודה

  גדילה והתפתחות 

יצורים חיים גדלים ומתפתחים תוך תהליכי התמיינות של תאיהם, על פי המידע הגנטי שלהם 

 ובשילוב השפעת הסביבה. 

 

 הנושא אותו בחרתי הוא גדילה והתפתחות 

 הנביטה היא התעוררותו של העובר לחיים פעילים, צמיחתו ויציאתו מתוך הזרע בצורת נבט.,  

 נובט במצבלא  הנביטה היא אחד השלבים הקריטיים ביותר במחזור חייו של כל צמח. הזרע 

והאור מתאימים, הזרעים מתחילים לספוג    יר. כאשר תנאי הלחות, הטמפרטורה, האו יבש

 מים ולתפוח 
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חומרי  ו האנרגיה שהייתה בזרע הופכת לזמינה .מתגברים תהליכים המטבולייםה במקביל, ו

 . התשמורת של הזרע מתפרקים

מהזרע.  שיוצאיםעוברים התמיינות ומתפתחים לשורשון ולנצרון לאחר מכן התאים מתרבים , 

 התאים גדלים בממדיהם והעובר צומח ויוצא מן הזרע בצורת נבט. 

   לקלוט מהקרקע מים וחומרי מזון. ומתחיל יוון האדמהגדל כלפי מטה, לכהשורשון 

הנצרון גדל כלפי מעלה, מעל האדמה, מצמיח עלים ומתחיל בתהליך הפוטוסינתזה )הפקת 

 אנרגיה( 

 בניסוי שלנו השתמשנו בזרעי חיטה  ודאגנו לתנאים הנדרשים לנביטתם.  

המים שעם חדירתם  והגורם המרכזי לכך הוא  השלב הראשון בנביטה הוא בקיעת הקליפה

גורמים לזרע לתפוח ולבקוע את הקליפה. בנוסף, המים נדרשים לתהליכי חילוף חומרים  

בזרע כגון נשימה ויצירת חלבונים, לאחר כניסת המים לזרע וספיגתם מתחילים לפעול  

אנזימי נשימה תאית ואנזימי פירוק חומרי התשמורת של הצמח  -אנזימים שונים למשל 

אחד הסימנים המוקדמים  ,חמצן ם. תנאי נוסף דרושים לשטיפת חומרי מעכבילמיניהם. המים 

ל"התעוררות" העובר מתרדמתו הוא נשימה מהירה ונמרצת. תהליך הנשימה צורך חמצן  

ופולט פחמן דו חמצני, ולכן נוכחות אוויר בסביבת העובר הכרחית להתפתחותו, ובסופו של 

 . דאגנו גם לטמפרטורה ואור.  דבר לנביטתו

שעות   8את הזרעים השקנו במים עם ריכוזי מליחות שונים וחלק מהזרעים השרנו במיים  

תסייע לעמידות בפני יא אם הלפני תחילת הניסוי.  בעזרת ההשרייהה המקדימה בדקנו 

או להפך. האם השרייה מוקדמת במים תזרז תהליכי נביטה ומכאן תביא ההשקייה המלחית 

תחותי מתקדם יותר, ולכן עמיד יותר לריכוזי המלח לכך שהזרע/ נבט יהיה בשלב התפ

פגיעה בתהליך ההתפתחות תביא ל מליחותהגבוהים. או, דווקא בקיעת הקליפה וחשיפתו ל

 והגדילה.  
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 אופיר טל  –דף אישי בסיום החקר 

 

מה הקשר בין רמת המליחות בהשקייה לנביטת   -. א. בניסויינו שתי שאלות חקר 1

 מהי השפעת השרייה מקדימה במים על נביטת החיטה? החיטה?,

למה שלמדנו בכיתה ומה שקראנו מתוך    בהתאם  -(  1)לגבי שאלת חקר מס  ב.  השערתנו

  נמוך יהיה  הנביטה אחוז  כך  יותר  גבוה במים  המלח  שריכוז  שככל, המקורות ופרטנו במבוא 

 יותר.  איטי  יהיה  הנביטה ותהליך  יותר 

 

  מלחית  סביבה כי  יודעות   שאנו  כך על התבססה השערתנו  -  הבסיס הביולוגי להשערתנו

תהליך   את  ולשבש   הזרע לתאי מים  כניסת  למנוע   ויכולה הריכוזים מפל מאזן את משנה

 הנביטה עצמו. 

  לזרע  המים בספיחת לפגוע   עלול התמיסה  של   האוסמוטי הלחץ גבוהים  מלח בריכוזי

                                                                                      .הנביטה, שמים חיוניים להתחלתו   בתהליך  לפגוע  מכך  וכתוצאה

  לתמיסה   אותה והופך  בתמיסה החיצונית,  האוסמוטי  הלחץ את  מעלה המלח  למעשה,  

  ותהליך  יואט   החיטה זרע  לתוך המים  של החדירה  ליךתה ולכן,   לזרע.   ביחס  היפרטונית

יעוכב. בנוסף, המלחים עשויים להיות רעילים לזרעים עצמם ולשבש תהליכים שונים   הנביטה

 בתוך תאי הזרע.         

                                                       

השרייה מקדימה במים תזרז נביטה וצמיחה של    - ( 2)לגבי שאלת חקר מס   השערתנו 

הנבט. זה מצד אחד עשוי להביא להגנה מפני המליחות הגבוהה )התפתחות מהירה יותר  

 תביא לשלב התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר עמידות טובה יותר מפני מליחות גבוהה(. 

ה וחושפת את הזרע כבר בשלבים  מצד שני, השרייה מקדימה במים מסירה את הקליפ

הראשונים לנביטה לרמת מליחות גבוהה. לדעתנו, תהייה נקודת צמיחה אופטימלית בה  

ההשרייה המקדימה במים תזרז את הנביטה וצמיחתו של הנבט ולא תגרום למצב  בו קליפת  

 נקודה זו תושפע מאחוז המליחות.  - הזרע תתקלף והזרע ישאר חשוף

 

לזרע:   שנספחים   המים מכמות מושפעים הנביטה תהליכי  -  ערתנוהבסיס הביולוגי להש

וכאמור, המים חשובים לתפיחת הזרע ובקיעת הקליפה )תהליך ראשון בנביטה/ הצצה(,  

השריית מקדימה של הזרעים במים חשובה לפעילות אנזימים החיוניים לתהליך עצמו וכמו  

ת השפעה של זה יחד עם מליחות  כן, חשובה לביטול פעילות מעכבי נביטה. בעבודתנו נבדק

מי ההשקיה. האצת הנביטה עשויה מצד אחד עשוי להביא להגנה מפני המליחות הגבוהה 

)התפתחות מהירה יותר תביא לשלב התפתחותי מתקדם יותר ותתאפשר עמידות טובה  

אך מצד שני, השרייה מקדימה במים מסירה את הקליפה וחושפת   יותר מפני מליחות גבוהה. 

 ע כבר בשלבים הראשונים לנביטה לרמת מליחות גבוהה. את הזר 

 

 

 . כן, תוצאות הניסוי מאששות את השערתנו. ג

 

 שיעור נביטת החיטה: נמדד באמצעות אחוזי נביטה    – . א. משתנה תלוי 2

 וצמיחה וגטטיבית של החיטה: מדידת אורך הנבטים בעזרת סרגל 

 

מספר הזרעים שנבטו ואת אורכם    דרך מדידת המשתנה התלוי התבצעה בכך שבדקנו את ב.

 בכל טיפול. בסוף שמונת הימים מדדנו בסרגל, ביחידות ס"מ  את אורך הנבטים שנבטו. 

 

 

אחוז המלח בהשקיית הזרעים אותו שינינו דרך הוספת אחוזי    –  . המשתנה הבלתי תלוי3

 מלח(  1.5%, 1%, 0.5%, 0.2%, 0.1%בקרה.  – 0)  -מלח שונים למי ההשקייה 
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, אותו שינינו דרך עם/ ללא    משתנה בלתי תלוי נוסף בניסוי הוא השריית זרעי החיטה במים 

 שעות.  8השרייה מקדימה במים למשך 

 

 

בקרה פנימית , השוואה בין הטיפולים השונים  ובקרה חיצונית,   - קרה. בניסוי שני סוגי ב 4

חשיבות הבקרות הללו הינה רבה, הבקרות מאששות את   טיפול ללא מלח/ עם מים מזוקקים. 

תוצאות הניסוי ומראות כי התוצאות אינן חריגות או קרו בדרך פלא, הבקרה מהווה ביסוס  

 והוכחה ממשית לאמינות תוצאות הניסוי. 

 

טמפרטורה, כמות מים בכל טיפול, סוג וכמות זרעים בכל   –גורמים קבועיםבניסוי מספר  .5

סוג הקרקע הקבועה שימשה למעין בקרה והוכיחה דרך היותה אחידה כי    גומה, סוג הקרקע.

תוצאות הניסוי הינן כמו שהן בשל הגורמים הבלתי תלויים אותם בחנו ולא דרך סוג קרקע  

 אחרת בכל גומה אשר יכלה להשפיע רות על תוצאות הניסוי ולשבש אותן. 

 

מהם עברו טיפול מקדים והשרייה   15זרעים, אשר  30אחוז מליחות נזרעו כ – לכל טיפול   .6

האחרים לא. חשיבות החזרות כחשיבות הבקרה כיוון והחזרות מהוות גם הן   15במים ו

בקרה הכרחית לניסוי. החזרות מאשרות לנו כי לא מדובר בזרע אחד חזק ואחר שאולי ניזוק  

 בצורה כלשהי, אלה מהוות הוכחה לכך שהתוצאות אמינות. 

 

פיזור הנפוץ ביותר. היא מבטאת את המידה בה הנתונים מפוזרים  סטיית תקן היא מדד ה. 7

                                    סביב הממוצע )סטיית תקן גדולה( או מכונסים סביב הממוצע )סטיית תקן קטנה(.

לפעמים ישנו יוצא מן הכלל אשר אם היינו   - סטיית התקן מראה לנו על חשיבות הבקרה

זרה אחת היינו בטעות יכולים להסתמך עליו והדבר שגוי.                                                 עושים רק טיפול או ח

חשוב לצרף את סטיית התקן לתוצאות הניסוי כיוון והיא מראה על טווח מסויים אשר הוא  

 חלק מהתוצאות לגמרי. 

 

ם בעלי ריכוז  מהי השפעת השרייה מקדימה במי  - שאלה להמשך החקר יכולה להיות .8

                                                                                                                                 מליחות שונה?

בניסוי שלנו הבנו כי השרייה מקדימה במים היא תהליך הכרחי המשפיע רבות בצורה חיובית  

יודעים איזה אחוז מליחות במי ההשרייה הינו האפקטיבי ביותר  על נביטת הזרע אך אנו לא  

 על נביטת הזרע ודרך ניסוי המשך נוכל לבדוק זאת. 

 

 - . התפתחות 9

התפתחות הצמח תלויה במספר רב של מרכיבים אשר כמה מהם נמצאים בעבודתנו ואף   

ד וקצב פעולות  תכולת המים בזרעים של רוב מיני הצמחים היא נמוכה מאונבדקים בניסויינו.  

הזרעים מתייבשים   למדידה. החיים המתרחשות בהם הוא איטי ביותר וכמעט בלתי ניתן  

בתום התפתחותם על צמח הֵאם כתוצאה מניתוק מערכת הובלת המים לפרי ולזרעים  

 שבתוכו .   

 מים.  - אחד מהמרכיבים החשובים בהתפתחותו של הצמח הינו איך לא

הזרעים היא אחת הסיבות לכך שזרע לא נובט מיד בתום הבשלת̈ו  תכולת המים הנמוכה של 

הביולוגית, ממש   אלא רק לאחר שהוא נחשף למים שחדרו לתוכו ומאפשרים את הפעילות 

כפי שבדקנו וראינו בניסויינו בו הזרעים אשר הושרו במים לפני זריעתם נבטו בצורה  

תכולת   רו טיפול מקדים זה. המיטבית ביותר והראו תוצאות טובות בהרבה מאלה שלא עב

הודות לכך הם יכולים לשרוד במצבים קיצוניים כמו   לזרעים   יתרוןגם המים הנמוכה מהווה  

למצב היבש של  לעובר  יובש וכפור וגם בעת שהזרעים מופצים באוויר היבש לא נגרם נזק 

ת  דבר הראינו בע - זמןהזרעים יש גם חשיבות כלכלי̈ת הוא מאפשר לשמור אותם לאורך 

 קבלת הזרעים לשתילה והשרייתם במים. 
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   -. התאמה בין מבנה לתפקוד 10

בטבע ניתן למצוא מספר רב של התאמות בין מבנה לתפקוד בבעלי חיים, בני אדם וכך גם  

בצמחים. בעבודתנו הנבטנו זרעי חיטה אשר עברו טיפולים מקדימים שונים ונחשפנו  

  שני תאים הפיונית , אשר מורכבת מ  -להתאמות שונות בין מבנה לתפקוד בצמחים כמו 

 ולה  בצורת בננה

גמישות  תפקיד הפיונית הינו ויסות המים בצמח ו  להימתח.  הניתנות גמישות,   חיצוניות דפנות

הדפנות מאפשרת להם להימתח ולהתרחק זה מזה וליצור את פתח הפיונית. פתח הפיונית  

 .  יכול להסגר כשהצמח מאבד הרבה מים 

  -עקבנו אחר נביטת זרעי חיטה בעזרת שני משתנים המשפיעים על נביטהבניסוי שלנו 

, שני משתנים אלו מתקשרים באופן  השפעת השרייה מקדימה במיםו השפעת ריכוזי מלח 

מצויה כמעט ברוב הצמחים. תכונותיה של הקליפה כגון: עוביה,  ישיר לקליפת הזרע אשר 

רות של הזרע, את תפוצתו ואת  שטח הפנים שלה, וקשיותה קובעות את יכולת ההשתמ

מהירות הנביטה שלו. בקליפה קיימת מעין צלקת מוארכת הנקראת תפר, וכן נקב קטן  

הנקרא פומה. לתפר ולפומה תפקיד חשוב בעת הנביטה. בעוד שהפומה משמשת לספיגת  

                                 מים, התפר משמש לבקיעת הקליפה, לצורך פריצת השורשון והפסיגים אל מחוץ לזרע. 

ראינו איך הקליפה בניסויינו מגנה על הזרע ומשפיעה על התפתחותו , בוקעת בהשרייה  

מוקדמת במים ומנסה להגן מהמליחות הגבוהה בפרמטרים אשר הצבנו את זרענו בהם.  

בצמחים שונים יש תוספות לקליפה המשמשות כלי להפצתם של הזרעים. למשל בצמחים  

ם ישנו על הקליפה גידול המושך נמלים האוכלות אותו ומפיצות הזרע,  ממשפחת החלבלוביי

בסוגי צמחים אחרים על הקליפה גדלים ציצות שיער, זיזים, שיכים, כנפיים ועוד, המשמשים  

 למעוף עצמי של הזרעים, או באמצעות בעלי חיים, הנושאים אותם על גופם. 

הזרעים שלהם קשה ועמידה בפני   קליפת  ולכן  ישנם צמחים המופצים באמצעות זרמי מים,

 מים. 

בעבודתנו נתקלנו בהתאמת מבנה הזרע לתפקודו וראינו איך הקליפה מממשת את אחד מן  

 התאמה בין מבנה לתפקוד.  -הרעיונות המרכזיים בביולוגיה 

 

 

 

 

 


