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 תקציר

גידול דגי  תכולל . חקלאות מיםהמתפתח בקצב מהיר ,יצרני תעשייתי צעירחקלאות מים היא תחום 

בעבודה זו התמקדתי בענף דגי הנוי. השוק מאכל, דגי נוי, סרטנים, רכיכות ואצות חד תאיות ורב תאיות. 

העולמי לדגי נוי בחקלאות המים התפתח בשני העשורים האחרונים ואתו המסחר הבינלאומי בדגי נוי. 

דגי הנוי מישראל, הוא בעיקר אל  היצוא שלהתעשייה מניבה שלוש מאות מיליון דולר אמריקאי בשנה. 

ישראל הפכה למקור השני בחשיבותו ליבוא דגי נוי של מים  ,קי מערב אירופה ואנגליה. במרוצת השניםושו

ת אמצידגי נוי מוערכים על פי צורתם, הדגם שלהם ועל פי עוצמת צבעם. למתוקים לאיחוד האירופי. 

 מרכיב אשר יעצים את צבע הדג חשיבות כלכלית. 

 

ים, הכחוליות, ת החיידקים האמיתיביניהם גם קבוצ, ל האצות החד תאיות בחקלאות המיםתחום גידו

ביוטיים בישראל, האור הרב במהלך רוב -התנאים הא .גדל באופן ניכר בשנים האחרונות בעולם ובישראל

השנה, ומשאב הפיתוח הטכנולוגי המתקדם מתאימים לגידול אצות וביניהם הכחולית ספירולינה. 

הספירולינה  וניים, בנוסףפירולינה יכולה לשמש כתוסף תזונה מאחר והיא מכילה ויטמינים ומינרלים חיס

 . לדוגמה יותר מאשר בגזר 10 פי גבוהה בכמות ,צבען כתום ,מכילה קרטנואידים

 

כתחליף תזונה וכמקור  (%6-ו %3העשרה ) בעבודה זו בדקתי את השפעת תוספת הספרולינה בשתי רמות

רמות העשרה  השפעת ההזנה, במזון הכולל שתיבדיקת  היו . מטרות העבודהבדגי נוי לצבען הכתום

ובדיקת  השפעת ההזנה במזון הכולל , בכחולית ספרולינה, על מסה, אורך ושרידה של דג קרפיון הנוי )קוי(

מטרות העבודה נבדקו  שתי רמות העשרה בכחולית ספרולינה, על איכות הצבע הכתום בדגמי דג הזהב.

גידול במסה והבדל משמעותי  מגמה של היתה בניסוי הראשון תהעיקרי התוצאהבשני ניסויים עוקבים. 

ת עמידות צאה זה יכולה להעיד על מרכיב )ויטמין( המחזק אספירולינה. תו 3%בשרידה בדגים שהוזנו ב 

שבחן את השפעת העשרה . בניסוי השני מערכת החיסון המחזק את Aויטמין ת הדג לתנאי הסביבה כדוגמ

 3% -בעוצמת הצבע הכתום בטיפול שהוזן במצאתי הבדל בספרולינה על עוצמת הצבע הכתום בדג הזהב, 

תוצאה זו מעידה  על חשיבות הספירולינה וקראטנואידים שהיא מכילה על עוצמת הצבע רולינה. ספי

 הכתום בדג הזהב. 

לתזונת דגי נוי ספירולינה כמקור לחלבון ולא רק כתוסף מזון  הן בחינת הוספת לניסוי עתידי  ימלצותה

אבל הרכב קור מזון צמחי ינה הינה מבר השימוש בקמח דגים בתעשייה. ספירולוזאת בגלל מש ,ודגי מאכל

ברמה דומות להרכבן בבעלי חיים. בנוסף אמליץ להוסיף ספירולינה במזון דגי נוי שלה חומצות האמיניות 

 . ולשפר את שרידת דג קרפיון הקוי בכדי להעצים את צבעם הכתום 3%עד 
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 תה ספרותימטרות המחקר וסקיר. 1

 

 מטרות המחקר    1.1

ית ספרולינה, על מסה, אורך בדיקת  השפעת ההזנה, במזון הכולל שתי רמות העשרה בכחול .1

 של דג קרפיון הנוי )קוי(. ותשרידאחוזי ו

בדיקת  השפעת ההזנה במזון הכולל שתי רמות העשרה בכחולית ספרולינה, על איכות הצבע  .2

 הכתום בדגמי דג הזהב.

 

 ספרות תרסקי   1.2

 

 חקלאות מים וחשיבותה 1.2.1

 

חקלאות מים היא תחום יצרני תעשייתי צעיר המתפתח בקצב מהיר הכולל גידול דגי מאכל, דגי נוי, 

במקווי מים מתוקים, מליחים  ת ורב תאיות. חקלאות המים מתבצעתסרטנים, רכיכות ואצות חד תאיו

מעט מחצית מהדגים המשמשים למזון כ: לאנושותיבות גבוהה כמקור חלבון ומי ים. לחקלאות המים חש

אחד האתגרים המרכזיים בגידול דגים בחקלאות המים  (.2,1) בעולם מיוצרים באמצעות חקלאות מים

)הכוללת דגי מאכל ודגי נוי( הוא הזנתם, מבחינת מקור החלבון ומבחינת יצירת הרכב תזונתי מאוזן אשר 

 יטיב עם גידול הדג ואיכותו.

 

 ף דגי הנוי בחקלאות המיםענ 1.2.2

השוק העולמי לדגי נוי בחקלאות המים התפתח בשני העשורים האחרונים ואתו המסחר הבינלאומי בדגי 

אחוז  19.04( וישראל מניבה 1(. התעשייה מניבה שלוש מאות מיליון דולר אמריקאי בשנה )גרף 1 גרףנוי )

ית המסחר בארץ ובעולם הנו בדגי נוי הגדלים במים מרב(. 2( )גרף 10מכל היצור של דגי הנוי בעולם )מקום 

"מתוקים". נהוג לחלקם לדגי נוי הגדלים במים קרים ולדגים מהגדלים במים חמים )טרופיים(. מבין 

המינים הגדלים במים קרים המינים החשובים ביצוא דגי נוי מישראל הם דגי הקוי )דג קרפיון הנוי(, דגי 

הדגים בברכות עפר בחוץ ורק חלק מהמגדלים מגדלים את הדגים  הזהב והשליירים. ניתן לגדל את

במערכות סגורות מאובטחות ביולוגית. מבין דגי המים הקרים יצוא דגי הקוי )דג קרפיון הנוי( מהווה 

מהפדיון. היצוא של דגי הנוי מישראל, הוא בעיקר אל  שוקי מערב אירופה ואנגליה. במרוצת  %75-%71

 (.7,6,5קור השני בחשיבותו ליבוא דגי נוי של מים מתוקים לאיחוד האירופי )השנים ישראל הפכה למ
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 (.3היקף ייצור ענף דגי הנוי העולמי במיליוני דולרים אמריקאים )הגרף מציג את . 1 מס' גרף

 
 

יוני דולרים אמריקאים של דגי נוי המדינות המובילות בעולם בייצור במיל 10הגרף מציג את . 2 מס' גרף

(3). 

 

 ענף גידול האצות בחקלאות המים  1.2.3

תחום גידול האצות החד תאיות בחקלאות המים  ביניהם גם קבוצת החיידקים האמיתיים, הכחוליות,  

ביוטיים בישראל, האור הרב במהלך -התנאים הא. (3,4גדל באופן ניכר בשנים האחרונות בעולם ובישראל )

בענף דם מתאימים לגידול אצות וכחוליות באופן תעשייתי רוב השנה, ומשאב הפיתוח הטכנולוגי המתק

(. האצות משמשות כמקור מזון, מקור לתוספי תזונה, כרכיב בתרופות, כרכיב בתעשיית  4) חקלאות המים

 (.1איור ( )3הקוסמטיקה, כמייצב בתעשיית המזון וכמרכיב בתעשיית הצבע )
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 .(4) איותהאיור מציג מתקן לגידול אצות חד ת. 1 מס' איור

                                                                                                

 מזון דגים  1.2.4

מוצר שמתקבל   על קמח דגים ושמן דגים. קמח דגים הוארוב החלבון והשומן המצוי במזון דגים מבוסס 

שר נפסלו לשיווק. מזון דגים נמכר בדרך כלל בצורת על ידי ייבוש וטחינה של פסולת דגים או דגים א

אבקה, והוא משמש בעיקר במזונות לציפורים, חזירים,  דגים מעובדים. ניתן להשתמש בו גם כדשן 

)ארגון המזון והחקלאות של  FAOעל פי (. 8ה יקר מדי ולא כדאי כלכלית )לצמחים  אך בדרך כלל  ז

. 2000מיליון טון לעומת הייצור בשנת  2.3 -ירד בכ 2014שנים הייצור העולמי של קמח דגים ב האו"ם( 

, השפיעה באופן משמעותי על כמות הדגים שנתפסה בדיג, והירידה 2015-2014תופעת אל ניניו, בשנים 

בלהקות האנשובי בשטחי הדיג בפרו השפיעה על הדיג העולמי ועל שוק קמח ושמן הדגים. בעקבות הירידה 

(. גיוון של מקורות המזון לדגים יכול 9, 10גים חלה עלייה במחירי קמח הדגים )במקורות לקמח ושמן ד

  דגים. המחסור והמחירים הגבוהים של קמח להיות חלק מפתרון בעיית

      

 תזונה במזון  תוספי 1.2.5

(  מקובלת בתחום ההזנה והבריאות של האדם dietary supplementsהעשרת מזון בתוספי תזונה )

בשנים האחרונות בענפי חקלאות חיות המשק. תוספי תזונה הם מרכיבים תזונתיים המוספים ומיושמת 

למזון בכמות קטנה שנועדו להשלים את התזונה ולספק רכיבי תזונה החיוניים לאורגניזם שאינם קיימים 

ם, במזון התעשייתי או שקיימים במזון התעשייתי אך בכמות נמוכה. דוגמה לתוספי תזונה הם ויטמיני

 .(11) חומצת אמינותו מינרלים, חומצות שומן

 

 גישת המחקר 6.1.2

כדוגמת   תוספי תזונהבחיפוש אחר  קיים עניין רב ,לאור החשיבות של תעשיית דגי הנוי בארץ ובעולם

. אשר יטיבו בגידול )מסה( של דגי הנוי ויעצימו את צבעם אצות חד תאיות ביניהן הכחולית ספירולינה

ממקור צמחי )אצות( שניתן לגדל בארצנו מרכיבים תזונתיים במזון הדגים  בחינתללת  גישת המחקר כו

 . כתוסף תזונה לדגים ופת השמש בצורה תעשייתיתטש
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 וחשיבותה כתוסף תזונה Sp Arthrospira.הכחולית ספירולינה   .71.2 

, סדרת bacteriaCyanoהספירולינה שייכת לעל ממלכת החיידקים האמיתיים, מערכת הכחוליות 

Spirulinales משפחת ,Spirolinaceae סוג ,Spirulina  ת ירוקיות, מבצעו-(. האצות הכחוליות2)איור

כדוגמת האצות ותאי בעלי חיים אלה הן פרוקריוטים כדוגמת חיידקים. פוטוסינטזה אך אינן אוקריוטים 

זומים. הכחולית ספירולינה הכחוליות מאופיינות בתאי אחסון עמילן ובכמויות עשירות  של ריבו

אחוזי חלבון, בתלות בתנאי הגידול. למרות שהכחולית  71עד  65מתאפיינת בתכולת חלבון גבוהה, 

ספירולינה אינה ממקור בעלי חיים היא כוללת חלבון מלא כלומר חלבון הכולל את כל חומצות האמיניות 

(. הכחולית ספירולינה 13ל בעלי חיים )וביניהם חומצות אמיניות חיוניות בהרכב מאוזן הדרוש לגידו

. הספירולינה היא מקור לכלורופיל, מלחים, מינרלים Bובוויטמינים מקבוצת  A, E, Kעשירה בוויטמין 

סוכרים -(, רבDNA-ו RNAעיקריים, יסודות קורט, חומצות שומן חיוניות, חומצות נוקלאוטידיות )

המתקדמת מאפשרות גידול של ספרולינה בצורה חמצון. כמות השמש בארצנו והטכנולוגיה -ונוגדי

(.  בספירולינה יש פי 14מסחרית. נערכו מספר מחקרים אשר הציגו את התאמת הספירולינה לגידול דגים )

 יותר קרוטנואידים מאשר בגזר. 10

 

 
 

 (.21ירוקית, ספירולינה מבעד למיקרוסקופ ) . כחולית2 מס' איור

 

 בעודג קרפיון הנוי ואיכות צ 8.1.2

( הוא קרפיון מצוי לכל דבר מבחינת ביולוגית. דג C. C. Haematopterusדג קרפיון הנוי המוכר בשם קוי )

משפחת הקרפיוניים,  סידרת הקרפיונאים,קרפיון הנוי שייך למערכת מיתרניים, למערכת מקריני סנפיר, 

ה הנפוצה ביותר בחקלאות המים זן קרפיון הנוי. משפחת הקרפיוניים הינ, ומין קרפיון מצויסוג קרפיון, 

(. בישראל הזן הנפוץ הינו קרפיון הראי, אך 2העולמית, משפחה זו כוללת מיני דגים למאכל ודגי נוי )איור 

ישנם מינים נוספים כגון כסיף, קרפיון העשב, קרפיון שחור, קרסיוס, טינקה וכן קרפיוני נוי למיניהם )דגי 

רטורות מים נמוכות וגדל גם בטמפרטורות חורפיות בישראל. תכונה זו זהב, קוי וכו'(. הקרפיון עמיד לטמפ

 (.51מאפשרת לתכנן חלק ממחזור הגידול שלו בתקופת החורף וניצול טוב יותר של מערכות הגידול )

ס"מ( ופחות גבוה מקרפיון המאכל. מוצאו  80-70גופו של קרפיון הנוי מאורך )מגיע בדגים מבוגרים עד 

"ס. הסינים הביאו את שנה לפנה 500-הקשקוש המלא, וראשית התפתחותו בסין, כ מקרפיון הבר בעל

הקרפיונים ליפן, כנראה במאות הראשונות לספירה, ואלה היו בעיקר רכושם של קיסרים ושליטים אחרים 

החלו להופיע קרפיונים מקושקשים צבעוניים  19-אשר פארו בהם את גניהם. בראשית המאה ה

דומה( באחר ממחוזות יפן שהתפרסם בגידול קרפיונים. היפנים בודדו דגמי צבע )אדום,צהוב,לבן וכ

 (. 51. איכות הדגים המיוצרים בארץ נחשבת גבוהה )1978ייחודיים. דג הקוי הובא לארץ בשנת 
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 (61. דג קרפיון הנוי.  צולם על ידי חגי נתיב )3 מס' איור

 

פעיל כאשר טמפרטורת המים היא  הקרפיוןהעולם. יון המצוי במרכז אסיה והוא נפוץ בכל רפמקור הק

מעלות צלזיוס(  30-28מעלות צלזיוס. הקרפיון אינו גדל היטיב בטמפרטורות גבוהות )סביב  20-18מעל 

מעלות צלזיוס. הקרפיון יפסיק לאכול בטמפרטורת  25ל  20והטמפרטורה האופטימלית לגידולו היא בין 

   (.71מעלות צלזיוס ) 8-מים מתחת ל 

כל בעל מערכת עיכול ייחודית. לקרפיון אין קיבה אמיתית ואינו מפריש חומצה -הקרפיון הינו אוכל

כלורית במערכת העיכול. עובדה זו פוגעת, לכאורה, בנעכלות החלבון ומרכיבי דופן תא במזון, אבל לכך יש 

חסית, אשר בהם מתרחש פיצוי מסוים בקיום של מערכת לעיסה עם שיניים פנימיות וכן מעיים ארוכים, י

עיכול החלבון והסיבים. הקרפיון מנצל ביעילות רמות שומן גבוהות יותר אבל בהעדר איזון בין החלבון 

 (.81לשומן ופחמימות במזונו, הוא נוטה לצבור שומן בבשרו )

 

 

 

 

 

 

 

 

ת של דגיג מציין את הדרישה התזונתי 4994(. מק"ט 81. דרישה התזונתית של דג הקרפיון )1 מס' טבלה

                                                                                גרם.   10-5במסה 

 .תאית %2שומן,  %6חלבון,  %50הדרישות התזונתיות של דג הקרפיון הן 

 

 דג הזהב:  1.2.10

יני סנפיר, סידרת שייך למערכת מיתרניים, למערכת מקר( suCarassius auratus auratדג הזהב )

המצוי עד כי . דג הזהב מקורב אבולוציונית לדג הקרפיון carassiusהקרפיונאים, משפחת הקרפיוניים, סוג 

דג הזהב הוא דג מים מתוקים אשר מסוגל לחיות גם במים מליחים ועמיד לטווח  ניתן להכליא ביניהם.

הזהוב מתפתח בחודשים הראשונים של . הצבא 16 -בויתו בסין במאה ההזהב רחב של טמפרטורות. דגי 

חייהם והוא כנראה תוצאה של הרס הדרגתי של מלנופורים )תאים המכילים צבען שחור( או העלמת 

הצבען השחור בהם. דגי הזהב מבוקשים לבריכות ואקווריומים. הם ניזונים ממזון מגוון הכולל צמחי 

 . (51) מים, רקבובית, חרקים וסרטנים ירודים החיים בקרקעית
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 בדגים פגמנט )צבען( 1.2.11

 

ְבָען( הוא חומר המשפיע על צבע האור הפוגע בו על ידי החזרה ובליעה סלקטיביים. בביולוגיה,  יְגֶמְנט )צִּ פִּ

פיגמנט הוא כל תרכובת צבעונית המצויה בתאיהם של יצורים חיים. כמעט כל סוגי התאים בבעלי חיים, 

מכילים פיגמנטים. יצורים שיש להם חסר חמור בפיגמנטציה מכונים כמו תאי עור, עין, פרווה ושיער 

קרוטנואידים הם קבוצת פיגמנטים אורגניים המצויים בעיקר בצמחים, שצבעם נע בין אדום  .(20) לבקנים

 ושסק נובעים מהקרוטנואידים שבהם.לצהוב. צבעיהם של פירות וירקות שונים כמו גזר, עגבנייה, מנגו 

מופע הצבע באורגניזם מבוקר בעיקר על ידי שמשים חומרי מוצא לתרכובות ביולוגיות. חלק מהחומרים מ

מערכת ההפרשה הפנימית, אבל להרכב המזון חשיבות רבה גם כן. מזון המכיל פיגמנטים יכול להשפיע על 

צבע הדג ועל עוצמתו. הפיגמנט מלנין )צבע שחור( מיוצר על ידי האורגניזים התאי המלאנוציטים. 

מאחר והדג אינו יכול  כתום( והקסאנטופיליים )צהוב( ניתנים לדג במזון-יגמנטים, קרטנואידים )אדוםהפ

. בתעשיית החקלאות הימית הפיגמנט האסתקסאנתין )קרטנואיד המצוי במינים מסויימים של לייצרן

ל דג דום שבאופן מלאכותי כפיגמנט למזון בכדי לשפר את הצבע האסרי חוליות, קריל, שרימפס( מוסף ח

 (. 20)הסלמון 
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 . מהלך המחקר2

 

 שאלת המחקר: 2.1

 

 בדג קרפיון הנוי? ואחוז שרידותא.  כיצד תשפיע רמת הספירולינה במזון על המסה, אורך סטנדרטי,        

 דג הזהב?הכתום בעל איכות הצבען יצד תשפיע רמת הספירולינה במזון ב.  כ       

 

 השערות:  2.2

רמות של הוויטמינים ומינרלים המוגשות לדג בצורה מאוזנת דרך אצה הנחשבת  :השערה לשאלה א 

 למזון על, יכולות לשפר את קצב הגידול של הדג בעקבות חיזוק של מערכת החיסון וחיוניות הדג.

מונע  -טינול( )ר Aנימוק להשערה: בספירולינה רמה גבוהה של וויטמינים. תפקיד הוויטמינים:ויטמין 

חמצון של חומרים ותרכובות בגוף, משפר את הראייה בחשיכה, שומר על בריאות העור ומסייע למערכת 

, מסייע בחילוף החומרים של Bהחיסונית. לכן יכול לשפר את מערכת החיסון של הדג. קבוצת ויטמין 

אחד ממרכיבי הדם,  -ון( )מנדי Kויטמין  עילות של מערכות העיכול והעצבים.חלבונים ופחמימות ובפ

 המשפיע על קרישת הדם. נוצר בתוך הכבד וחיוני לייצור הפרוטרומבין, שהוא חלק ממערכת הקרשת הדם. 

 

 השערה לשאלה ב. רמות הגבוהות של הקרטנואידים יכולות לשפר ולהעצים את איכות הצבע הכתום.

ם א ,לכןואידים בכחולית ספירולינה. הקרטננימוק להשערה:  קיימות רמות גבוהות של הצבענים מקבוצת 

הדג מעכל את המזון המועשר הכולל גם את הצבען של הספירולינה אני משערת שתהיה השפעה על איכות 

 צבעו הכתום.  

 

 גורמים בניסוי 2.3

 הגורמים הבלתי תלויים בניסוי 2.3.1

ספירולינה ומזון  3%בשאלת המחקר הראשונה והשנייה: הרכב המזון שהוגש לדגים. מזון מועשר ב 

  ספירולינה. 6%מועשר ב 

 
 גורמים תלויים בניסוי: 2.3.2

 ימים. 42בסוף ניסוי בן  (בשאלת המחקר הראשונה: מסה, אורך ושרידה של דגי קרפיון הנוי )קוי

 ימים. 30בשאלת החקר השנייה: איכות הצבע הכתום  של דגי זהב  בסוף  ניסוי בן 

 
 מים התלויים:. שיטת המדידה של הגור2.3.3

: שינוי בגודל של הדג בטיפולים שונים נמדד בעזרת שקילה של הדג ומדידת אורכו שאלת החקר הראשונה

 בכל טיפול ומדידת אחוזי השרידות של הדגים  בסיום הניסוי.

: שינוי בעוצמת הצבע הכתום בדגם הדג נמדד בכל טיפול בעזרת צילום וניתוח שאלת החקר השנייה

 .אדום, כחול וירוק בכל דג בתחילת הניסוי ובסיומו הצבעים, עוצמת
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 גורמים קבועים בניסוי: 2.3.4

הקפדתי לשמור במהלך הניסוי על הגורמים האביוטיים הקבועים הבאים: עוצמת אור, טמפרטורת המים 

בכל אקווריום, סוג ונפח הביופילטר  האוורורנים, נפח האקווריומים, באקווריומים בטיפולים השו

 ן בכל אקווריום.  שהותק

הגורמים הביוטיים הקבועים כללו את הדגים עליהם ערכנו את הניסוי. הדגים היו מאותו סוג וקבלו אותו 

 כמות מזון ביום. האצה הכחולית ספירולינה, הייתה מאותו מקור תעשייתי.

 קבוצות ההזנה בניסוי: 2.3.5

 (:4הזנת דגים )איור  :ראשוןניסוי 

 ספירולינה. %3במזון המועשר ב דגים שהוזנו אחד:  קבוצה ראשונה, טיפול

 ספירולינה.  %6במזון המועשר ב  : דגים שהוזנושניקבוצה שנייה, טיפול 

 .ספירולינה %0שכלל  קבוצה שלישית, ביקורת: דגים שהוזנו במזון התעשייתי

 :(5)איור  הזנת דגים ובחינת איכות הצבע :ניסוי שני

 ספירולינה. %3מזון המועשר ב בגים שהוזנו אשונה, טיפול אחד: דקבוצה ר

 ספירולינה.  %6במזון המועשר ב  : דגים שהוזנושניקבוצה שנייה, טיפול 

 .ספירולינה %0שכלל  קבוצה שלישית, ביקורת: דגים שהוזנו במזון התעשייתי

 

 

 בקרות בניסוי: 2.3.6

תעשייתי )כופתיות(,  בשאלת החקר הראשונה והשנייה: בקורת חיצונית. קבוצה שקיבלה מזון

 המזון שניתן בגידול דג קרפיון הנוי בתעשייה ואינו כולל את הכחולית הספירולינה. 

 

 מערך הניסוי 2.4

 

 חזרות:

 (.4 דגים בכל חזרה )איור 7לכל קבוצת הזנה. חזרות  4שאלת החקר הראשונה: ב

 (. 5 רצת הזנה. כל דג מהווה חזרה )איוחזרות לכל קבו 5בשאלת החקר השנייה: 
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 של  מערך הניסוי: סכמתיתיאור 

 מערך הניסוי לשאלת החקר הראשונה   א.

 
 

 7. האיור מציג את מערך הניסוי של הניסוי הראשון. ארבעה טרריומים לכל קבוצת הזנה. 4 מס' איור

 דגים בכל טרריום. 

 

 .ב. מערך הניסוי לשאלת החקר השנייה

 
. האיור מציג את מערך הניסוי של ניסוי השני.  כל טרריום מציג קבוצת טיפול. כל דג מהווה 5 ס'מ איור

חזרה. הדגים סומנו כך שניתן לזהות ולחזור ולמדוד את אותו דג בכל טיפול. הכדורים הלבנים מציינים 

 את סימון הדג. 

 

 תיאור מהלך המחקר:  2.5

אשון עסק בנושא של הזנת דגים, באמצעות מזון מועשר מהלך המחקר כלל שני ניסויים. הניסוי הר

 . דגי הניסוי היו דגי קרפיון הנוי.6%-ו 3%בכחולית ספירולינה ברמות של 

וקביעת  6%-ו 3%הניסוי השני עסק בהזנת הדגים באמצעות מזון מועשר בכחולית ספירולינה ברמות של 

 איכות הצבע הכתום בדגים .  דגי הניסוי היו דגי זהב.

 ל ניסוי כלל חמישה שלבים:כ

 שאלת חקר ראשונה –ניסוי הזנת דגים במזון מועשר בספירולינה   2.5.1

בקורת, הזנה 
 בכופתיות

 0%תעשייתיות, 
 ספירולינה

טיפול, הזנה 
תעשייתיות  בכופתיות

 3% -מועשרות ב
 ספירולינה

טיפול, הזנה 
תעשייתיות  בכופתיות

 6%-מועשרות ב 
 ספירולינה
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ואיקלום שלהם במי הבריכה בחממה. דגים היו באותו "  "koikinהכנות: קבלת הדגים מחברת  –שלב א' 

מ"מ קרפיון(.  2הכופתיות התעשיתיות )המזון הוכן על בסיס  –גיל וגודל. בנוסף הכנתי את המזון לדגים 

 ספירולינה )שיטות וחומרים(.  6% -וב  3%הכופתיות צופו ב 

 מדידה ראשונה של הדגים, מסה ואורך. –שלב ב' 

 הכנסת הדגים לאקווריומים לפי טיפולים והתחלת הניסוי. הדגים הוכנסו באופן אקראי. –שלב ג' 

(, אותם מים, וקבלו אותה 1הדגים גדלו באותה טמפרטורה )נספח ביצוע הניסוי. במהלך הניסוי.  –שלב ד' 

כמות של מזון ביום. האכלתי דגים במזון שונה לפי הטיפולים שלהם פעמיים ביום )כמפורט כמות לפי 

 ( . בסוף הניסוי בדקתי הישרדות, מסה ואורך של הדגים.2.2.2שיטות וחומרים סעיף 

 ושרידה של הדגים.מדידה אחרונה של מסה, אורך  –שלב ה' 

 שאלת חקר שנייה –ניסוי הזנת דגים במזון מועשר הספירולינה ובדיקת איכות הצבע הכתום  2.5.3

הכנות: קבלת הדגים ממין דג זהב מחברת "קן התוכי" ואיקלום שלהם במי הבריכה בחממה.  –שלב א' 

 2על בסיס הכופתיות התעשיתיות )המזון הוכן  –דגים היו באותו גיל וגודל. בנוסף הכנתי את המזון לדגים 

 ספירולינה.  6% -וב  3%מ"מ קרפיון(. הכופתיות צופו ב 

מדידה ראשונה של הדגים, מסה  וצילום הדג וקביעת התפלגות הצבעים, אדום, כחול וירוק  –שלב ב' 

 )שיטות וחומרים(.

 הכנסת הדגים לאקווריומים לפי טיפולים והתחלת הניסוי.  –שלב ג' 

(, אותם מים, וקבלו אותה 1ביצוע הניסוי. במהלך הניסוי. הדגים גדלו באותה טמפרטורה )נספח  –שלב ד' 

כמות של מזון ביום. האכלתי דגים במזון שונה לפי הטיפולים שלהם פעמיים ביום )כמפורט כמות לפי 

 ( . בסוף הניסוי בדקתי הישרדות, מסה ואיכות הצבע הכותם.2.2.2שיטות וחומרים סעיף 

 מדידה אחרונה של מסה, שרידה ואיכות הצבע הכתום. –ה'  שלב

 

 תיאור קצר ותמציתי של החומר החי הנחקר. 2.6

 החומר החי שנחקר בניסוי הראשון בעבודה היה דג הקרפיון הנוי והחיידק אמתי ספירולינה  

גים באופן חברה שמגדלת דאת הדגים מ תי( .קיבלHaematopterusעבדתי הוא קרפיון נוי  )איתו הדג ש
גרם, היו מאוד  3ל ממוצע של במשק הגיעוהדגים  הנמצאת בעמק ישראל. Koi Kin תעשייתית חברת

 נראו חיוניים.צבעונים ו

שייכת לעל הספירולינה  את המזון של הדגים. העשרנואצה שבה , היא הספירולינההחיידק האמיתי, 
מוצר מדף,  ,הגיעה בצורה קפואהינה הספירול אצות כחולות ירוקיות. ממלכת החיידקים האמיתיים,

 העשרתי את המזון, כופתיות, בעזרתה.  ".ALGAEMORמחברה שמייצרת אצות ספירולינה "

 Carassiusדג הזהב האצה ספירולינה מאותו מקור שציינתי בסעיף הקודם ו החומר החי בניסוי השני היה
auratus auratus  (8)איור  התוכי"בצבע כתום בלבד. דג הזהב התקבל מחנות "קן . 
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 שיטות וחומרים 2.7

 שיטות 2.7.1

 תעשייתיות בחומר החי ספירולינהההעשרה של הכופתיות  2.7.1.1

 אופן הכנת מזון מועשר בספירולינה

 2 בגודל גרם של כופתיות מזון 50לקחתי  ,ספירולינה 3% ליצר כופתיות מצופות בספירולינה ברמהבשביל 

ערבבתי את הספירולינה עם מים   גרם. 6 במסה של ומים מזוקקים 0.5 שמן  גרם, 1.5ספירולינה  ,מ"מ

התהליך ביצעתי בכדי ליצור מזון מצופה ספירולינה. אותו הערבבתי את הכופתיות עם  ,שמן.לאחר מכןהו

 3 במשקל סופי של גרם, ספירולינה 50 במשקל סופי של כופתיות היוהמרכיבים  .ספירולינה 6% ב

 גרם.  12 במשקל סופי של ם ומים מזוקקיםגר 0.5גרם,שמן 

 ספירולינה 6% -ו 3%. אופן הכנת המזון, 2 מס' טבלה

 6%ספירולינה  3%ספירולינה  מרכיבים

 גרם 50 גרם 50 מ"מ 2מזון כופתיות 

 גרם 3 גרם 1.5 ספירולינה

 גרם 0.5 גרם 0.5 שמן     

 גרם 12 גרם 6.0 מים מזוקקים

 

 וטיפול במערכת גידול הדגים. אכלוס הדגים 2.7.1.2

 הדגים הוחזקו בדלי עם איוורור. כל דג נשקל לפני האכלוס. 

שיטת השקילה. מזגתי מים לכוס ושקלתי אותם. לאחר איפוס המשקל,  לקחתי בעזרת רשת יד דג  ●

רגע ואז כתבתי תוצאות המסה ימהדלי המאוורר והנחתי בכוס. חיכיתי כמה שניות כדי שדג י

 במשקל. בגרמים שנמדדו

שיטת המדידה של האורך של דג.  הנחתי את הדג לצד סרגל ורשמתי מדידה בסנטימטר. מדדתי   ●

אורך סטנדרטי של הדג )מקצה הראש עד תחילת הזנב(. אחרי שהדג נשקל ונמדד הוא אוכלס 

דגים למיכל. חלוקת הדגים לטרריומים  7בטרריום באופן אקראי. כך נמשך האכלוס עד שקיבלנו 

 אקראית.הייתה 

בסיום הניסוי נמדדה השרידה בכל חזרה בכל טיפול. ספירה של הדגים שנותרו בטרריומים בסיום  ●

 הניסוי. בדיקת כל אחד מהטרריומים מדי יום, הוצאה דגים מתים ורישום של הדגים.

. חישוב המסה הממוצעת לדג בסוף הניסוי specific growth rateחישוב קצב גידול יומי של דג  ●

 מסה הממוצעת לאותו טיפול בסוף הניסוי בחלוקה לימי הניסוי. פחות ה

כל מיכל נוקה בעזרת סיפון עם צינור מדי מספר  שיטת הניקוי עם הצינור סיפון של כל מיכל. ●

 ימים.
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 שיטת הזנת הדגים.  2.7.1.3

ים בטרריום. כמות חישבתי את הביומסה לכל טרריום. הביומסה חושבה על ידי סיכום מסת הדג ●

מהביומסה של הדגים בטרריום וניתנה בשתי מנות  6%המזון שניתנה לכל טרריום חושבה על פי 

 שוות ביום, בבוקר ואחרי צהריים. 

 מדידה של מנת המזון. שקלתי את המנה וסימנתי את נפחה על גבי מבחנה.  ●

 

 שיטת מדידת איכות הצבע הכתום בדגם הדג.  2.7.1.4

דג בניסוי השני. בכדי לחזור לאותו דג באותו טיפול באותו טרריום, בכדי לקבוע את שיטת זיהוי ה ●

השינוי בצבע, סומנו הדגים. לכל דג סימון אישי. זנבות הדגים נחתכו באופן הבא: זנב עליון, זנב 

 תחתון, שני זנבות, ללא חיתוך, סנפיר ימין. 

ו על רקע לבן בתאורה קבועה. מד האור שיטת הצילום של הדגים. בדקתי דגים כתומים. דגים הנח ●

מקום קבוע ב(. המצלמה הונחה 972-1000luxקבע שהתאורה היתה אחידה בכל שעת הצילום )

 Lightבחלק העליון של הכלי. התפלגות האור לצבע אדום, כחול וירוק נקבעה בעזרת אפליקציה 

Meterוך זיהוי אישי של . הצילום והמדידה בוצעו באותם תנאים של הארה ובאותה שיטה ת

 הדגים בתחילת הניסוי ובסיומו.

קביעת העוצמות של מרכיבי הצבע  (. ל)אדום, ירוק וכחו RGBסת על מדד שיטת המדידה מתבס ●

  ,Bו  R, Gלכל אחד מן המשתנים 255ל  0השונים נעשית על ידי השמת המספרים השלמים בין 

הארה במלוא העוצמה. )לעתים  מסמל 255-פירושו לא להאיר בכלל את הפיקסל, ו 0כאשר 

((. אדום 5.2)נספח  100 -ל 0, ואז הערכים הם בין 255-מסמנים עוצמה יחסית על ידי חלוקה ב

 R (red)=100, G (green) =0, B (blue) =0או   R (red)=255, G (green) =0, B (blue) =0 ייוצג כך

(20.) 

 
 חומרים 2.7.2

דל הדג ומפתח ומ"מ, שוקע. גודל הכופתית התאים לג 2ון, כופתיות מזון תעשייתיות, מזון לקרפי ●

 הפה שלו. 

חורים בתחתית כל בקבוק.  5 חוררתיבניית והתקנת ביופילטר. חתכתי קצה של הבקבוקים ו ●

ווצרו בהם חיידקים. ימלאתי את הבקבוקים בצמר גפן ואבנים עם שטח פנים גדול בכדי שי

 . (7)איור  סיחרור של המי הטרריום airliftהתקנתי בביופילטר מערכת איוורור שיצרה 

 . Algaemorהכחולית ספירולינה. מוצר מדף קפוא. קיבלנו אותה מחברה  ●

 ליטר. 21הדגים אוכלוסו בטרריומים בנפח  ●

 רשתות יד פשוטות. בעזרת רשת יד הוצאתי דגים מהמים. ●

 מה.המים בניסוי היו מים מתוקים מהרשת הארצית מעורבבים עם מי הבריכה שבחמ ●

 . (6)איור  משקל קטן בדיוק של מאות ●

 .sumsungהצילום בוצע בעזרת מצלמה של טלפון  ●

מדידה של הטמפרטורה באופן רציף על ידי מערכת ניטור בעזרת מערכת חישנים וגם מדידה ידנית  ●

 (.1של כל הטרריומים )נספח 

גל אדום, ירוק  של אורך ועוצמה , שמזהה את חלוקהcolor detector ,RGBהשתמשתי בתוכנית  ●

 וכחול. 
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       הדגים ששימש לשקילת. המשקל 6 מס' איור

 

 

 

 

 

 

 

. דג זהב8 מס' איור  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ביופלטר שנבנה על ידי 7איור מס' 
 במי הטרריום ושימש לטיפול   
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 . תוצאות המחקר3

 .1. ניסוי מספר 3.1

של דג  ואחוז שרידותתוצאות הניסויי שבחן את השפעת רמות עולות של ספירולינה במזון על מסה, אורך 
 קרפיון הנוי. 

של ספירולינה במזון על מסה ואורך ממוצע  עולות ותרמ של שפעהה: הטבלה מתארת את ה3 מס' להטב
 של דג בהתחלה ובסוף הניסוי.

אורך  הטיפול
ממוצע זמן 

0  

סטיית תקן  
 0מסה זמן 

אורך 
ממוצע 
)ס"ם( 

 יום  42

סטיית 
תקן 
 אורך

מסה 
ממוצעת 

 0זמן 

מסה 
ממוצעת 

)גרם( אחרי 
 יום 42

סטיית תקן 
 מסה

ביקורת 
)ספירולינה 

0%) 

4.24 0.134 4.93 0.69 2.50 4.25 0.364 

ספירולינה 
3% 

4.32 0.185 4.87 1.118 2.549 4.39 0.697 

ספירולינה 
6% 

4.26 0.169 4.87 0.907 2.447 3.7 0.321 

 

 

 

של הדג  מסה הממוצעתרמה עולה של ספירולינה במזון על של השפעה ה. הגרף מתאר את 3 מס' גרף
 סוף הניסוי.ב

גידול הגידול בטרריומים בטיפולים ובביקורת. ימי הניסוי  42לפי הגרף אפשר לראות שמסה גדלה לאחר 

 3%-ספירולינה לעומת טיפול הביקורת והטיפול שהוזן ב 6%-ב במסה ממוצעת לדג הייתה נמוכה יותר 

וי הייתה דומה לטיפול ספירולינה המסה הממוצעת לדג בסוף הניס 3%-טיפול שהוזן בבספירולינה. 

 הביקורת. 
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שהממוצע מייצג  המעיד יית התקן היה מאד קטנה. תוצאה זובתחילת הניסוי הדגים היו באותו משקל וסט

היא גדולה וחופפת לממוצע ולסטיית התקן  3%את הקבוצה. סטית התקן של הטיפול שהוזן בספירולינה 

 ם אינו משמעותי.של הביקורת ולכן יש להניח שההבדל בין שני הטיפולי

והביקורת לכן קשה לקבוע  6%העשרה בספירולינה סטיית התקן חופפת בחלקה את הטיפול  3%בטיפול 

 .6%גבוהה משמעותית מהמסה בטיפול  3%עם המסה של טיפול 

יום מתחילת הניסוי, המסה הממוצעת לדג בטיפול ביקורת דומה למסה הממוצעת לדג בטיפול  42לאחר 

 ינה במזון.ספירול 3%שקיבל 

 

של הדג  אורך הממוצעספירולינה במזון על רמות עולות של .  הגרף מתאר את השפעה של 4 מס' גרף
 ת.גידול בטרריומים בטיפולים ובביקורוי הבסוף הניס

 יום מתחילת הניסוי. 42. הטבלה מציגה את השרידה הממוצעת לכל קבוצת הזנה לאחר 4 'טבלה מס

 שרידה ממוצעת טיפולים
 דגים מספר

 סטיית תקן   שרידה %

 11.85 82.14 5.75 ביקורת

 0 100 7 3%ספירולינה 

 6.74 90.47 6.3 6%ספירולינה 

 

 ימים היה דומה בשלושת הטיפולים. 42לפי הגרף אפשר לראות  שאורך הממוצע של הדג לאחר 

לים באורך הממוצע בסוף הניסוי סטיות התקן היו קטנות מה שמעיד שממוצע מייצגת הקבוצה ושאין הבד
 לדג בין הטיפולים לביקורת.

 חילת הניסוי גדולה, אך ההבדל בתוך הקבוצה לא התבטא בסוף הניסוי.תב 3%סטיית התקן בטיפול 



 

20 

 

 ימים של גידול.  42. הגרף מתאר שרידה ממוצעת לכל טיפול בסוף 5 מס' גרף

 

. ספירולינה 6% טיפולוב ינה(ספירול 0%) בביקורת תקן מאד גדולותהגרף אפשר לראות שסטיות ב

ספירולינה. זוהי השרידה  3%שרידה בטיפול  100% התקבלה .0ספירולינה סטיית תקן היתה   3%-טיפולב

 ספירולינה והביקורת.  6%הגבוהה ביותר לעומת הטיפול 

 

 . Specific growth rateהגידול הממוצע לדג ליום בגרמים, : 5 מס' טבלה

גידול ממוצע ).S.G.R התחלה סוף טיפול
 (ליופ לדג בגרמים

 0.042 2.509 4.252 ביקורת

 0.044 2.550 4.395 ספירולינה 3%

 0.030 2.447 3.704 ספירולינה 6%

 

מסה בהגידול  ו. זהגרם ליום 0.044 -ספירולינה גדל ב  3% -שהוזן בשטיפול  ניתן לראות 5מס' טבלה ב
בגידול ממוצע לדג ליום בגרמים  . הטיפול הנמוך ביותרהמבין כל קבוצות ההזנגבוהה ה לדג ממוצעת ביום

 גרם ליום.   0.03שעמד על ספירולינה  6% -הוא טיפול ההזנה ב
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 2ניסוי מספר  3.2

 .הצבעים אדום, ירוק וכחול באחוזים בטיפולים השונים עוצמת התפלגות: 6 מס' טבלה

 

 

כתום -יום האכלה הוא הצבע האדום 30שעוצמתו עלתה לאחר  וםהכת ניתן לראות שהצבע 6טבלה ב
(Red בטיפול )אחוזי גידול( 17 -)ב ספירולינה 3%. 

 בכל קבוצות ההזנה.  100%הייתה  2השרידה בניסוי 

 בסוף ניסוי ההזנה.בתחילת הניסוי ומסה ממוצעת לדג ה. 7 מס' טבלה

 סטיית תקן 0מסה ממוצעת זמן  הטיפול
מסה 
 30ממוצעת 

 יום
 סטיית תקן

 1.48 7.7 0.77 5.05 (0%ביקורת )ספירולינה 

 1.85 9.8 1.05 6.4 3%ספירולינה 

 2.48 10 1.48 6.68 6%ספירולינה 

 

 6% -שהוזן ב היה בטיפולבמסה ממוצעת לדג  שהגידול הגבוה ביותרללמוד ניתן  7 מספר  טבלהמ
 . 0 בזמן לדג הביקורת החלה במסה ממוצעת נמוכה ספירולינה.

 

 

 

 

 

 

 ממוצע לדג B ממוצע לדג G ממוצע לדג  R לטיפו

שינוי  יום 30 יום 0
ממוצע 

 , %לדג

שינוי  יום 30 יום 0
ממוצע 

 , %לדג 

שינוי  יום 30 יום 0
ממוצע 

  , %לדג

0% 70 68.6 -2 3.4 9.6 182 31.6 37.8 19.62 

3% 70 82.4 17 15.2 8.2 -46 37.8 44.2 16.93 

6% 70 68.6 -2 26.2 8.6 67- 40.4 31.8 -21.28 
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 : ומסקנות דיון .4

 

 ניסוי ראשון: שאלת חקר ראשונה. 

 

 מסקנות: מסה ואורך דג הקרפיון

היא ספירולינה מאחר וספירולינה   6% -וב 3% -דגים שהוזנו בהבניסוי ראשון ציפיתי לגידול במסה של  

מלא לינה הוא חלבון . חלבון הספירוחלבוןומינרלים , תוסף תזונה המכיל רמות גבוהות של וויטמינים

תוצאות הניסוי הראו שאין הבדל  מכיל את כל חומצות האמיניות שבעל חיים ביניהם דגים צריך. כלומר

ספירולינה  6% -שהועשר בטיפול ב ,ימי גידול ואף 42משמעותי בין קבוצות ההזנה במסה ובאורך לאחר 

קבות בע לא היו הבדלים משמעותייםמבין כל הטיפולים למרות ש תה הנמוכה ביותריהי של הדגיםהמסה 

 בגידול )מסה ואורך( בתוספת ספירולינהאין יתרון  ,פי תוצאות ניסוי זהעל  .(3 )גרף ות התקן הגבוהותסטי

והכחולית מאחר , הזנה בספירולינה %6ואת מגמת הירידה במסה ב  ניתן להסביר תוצאה זו .למזון

הם ויטמינים  E-ו Aויטמין . A -ו Eיהם וויטמין רמה גבוהה של וויטמינים שבינ מכילהספירולינה 

המסיסים בשומן. לאורגניזם קשה להפטר מויטמינים אלו. עודף והצטברות בויטמינים מסיסים בשומן 

   .ובמבנה העצמות , החיסוןולפגיעה במערכת העיצבית לתופעה הנקראת הרעלת ויטמיניםיכול לגרום 

 

 המלצות: מסה ואורך דג הקרפיון 

ניסוי  מבצעתהייתי וויטמינים במזון ובדג )בפלסמה(. הייתי בודקת את רמות ה ,שך עתידיי המלניסו

ומנסה לבדוק האם הוא מועיל כתוסף מזון בכמות ידועה למערכת  Aהבודק וויטמין מסוים כגון וויטמין 

 ,יף חלבוןכתחל לא כתוסף תזונתי אלא החיסון של הדג ותנאים שונים. הייתי רוצה להשתמש בספירולינה

, בנוסף הייתי מבצעת תחשיב כלכלי דג הקרפיוןגידול )מסה ואורך( של  על המשפיע כיצד התוספתולראות 

 האם השינוי במרכיבי המזון כדאיים לחקלאי כלכלית.לבדוק בכדי 

 

 מסקנות: שרידה של דג הקרפיון

)גרף  ביקורתבו %6 -ידה בהשרגבוהה לעומת  ( %100ספירולינה ) %3-טיפול שהוזן בב של הדגים השרידה

נמוכה סטיית תקן הייתה בהשוואה לביקורת.  גדולהספירולינה היתה  %6-בשהוזן  בטיפולהשרידה  .(5

התוצאות  ספירולינה( הייתה גדולה. %0) קבוצת הביקורתספירולינה וסטיית התקן ב %6-בטיפול שהוזן ב 

 . ת הדגיםילה לשרידהוע %3מעידות על כך שהספירולינה כתוסף תזונה ברמה של 

 %3וברמת העשרה ייתכן  .שרה במזוןעה %3עד  תוצאה זו מחזקת את היתרון של ספירולינה כתוסף מזון

קנתה להם יתרון על פני קבוצות ההזנה החיזקה את הדגים ו Aוויטמין  תכולת הויטמינים וביניהם

 Aלהיפטר מהם כגון וויטמין קיימת הצטברות בוויטמינים שהגוף לא יכול  %3 ל שמעל יתכן האחרות.

מחזקת את ההסבר שניתן בסעיף הקודם בהקשר למסה של תוצאה זו שיכולים להזיק לתהליכים בגוף. 

ספירולינה למזון הדגים שיפרה את המסה ואת השרידה של הדגים בהשוואה לטיפולי  %3תוספת של הדג. 

 ההזנה האחרים שנבחנו בניסוי.  
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 ןהמלצות: שרידה של דג הקרפיו

 ,1ספירולינה למזון, בניסוי  %3בתוספת של  של הדגים בכדי לחזק את מסקנה, שיפור של גידול ושרידה

. לכל טיפול חזרות 5-דגים למיכל ב 15הכולל לפחות הייתי מבצעת ניסוי המשך בקנה מידה יותר גדול 

 בבחינת רמות עולות שלבמזון. הייתי מתחילה  לניסוי עתידי הייתי מעדיפה לבדוק כל וויטמין בפני עצמו

)רטינול(: איננו מסיס במים. הוא נחשב לוויטמין נגד ההדבקות והוא מחזק A ויטמין מאחר ו Aוויטמין 

אך עודף יכו  השרידה וגרם לעלייה בחיזוק מערכת החיסון  Aאת מערכת החיסון. לכן תוספת של וויטמין 

 בר בגוף.טציכול להבגלל שהוא  Aצריך לבדוק בצורה זהירה את כמות וויטמין לגרום לנזק. 

 

 . עוצמת הצבע הכתום בדגי הזהב.2ניסוי מספר 

 

 עוצמת הצבע ל בנוגעמסקנות 

היה מאוד השני שבחן השפעת רמות עולות של ספירולינה במזון על עוצמת הצבע הכתום בדג הזהב הניסוי 

נוי בעוצמת הצבע הכתום תחת יכולתי לזהות כל דג ולבדוק את השיודגים  . סימנתימצומצם ומאוד מבוקר

ניתן היה לראות  כך שיכלתי לצלם ולבדוק כל דג. %100תנאים מבוקרים. השרידה בניסוי הייתה 

שהתפלגות הצבעים אדום,ירוק וכחול הייתה כצפוי בכל הטיפולים כי ציפינו לקבל אחוז יותר גבוה של 

ה בסביבות היית כתום  ם שקריאת צבעהטיפולים אחוזים גבוהי 3-קיבלנו בועוצמת צבע בטיפול הכתום 

 %3טיפול הכתום היתה גבוהה ביותר בניתן לראות שעוצמת הצבע  .(6)טבלה  בכל הטיפוליםאחוז  70

יחידות עוצמת הצבע הכתום המעיד על השפעת ים באחוז 17ספירולינה שבו התקבלה עליה של 

 בדג הזהב. הספירולינה דרך הצבען הכתום הקרטנואיד על איכות הצבע הכתום 

 

 עוצמת הצבע ל בנוגעהמלצות 

הייתי  .עם דגי קוי שהם בעלי ערך כלכלי גבוהו עם דגי זהביותר בעתיד גדול אני ממליצה לעשות ניסוי 

ופוטומטר את הקיום של רלבדוק במעבדה בספקט . אני מציעהבוחנת את הטיב של הפיגמנט הצהוב, כתום

 דגים.ידים בדיאטות שונות לפני הזנת האוהקרטנ

דגים  15עם כמות גדולה יותר של דגים וטרריומים גדולים יותר, לפחות  על הטיפוליםהייתי רוצה לחזור 

בכל טרריום כדי לראות את ההבדלים בין טיפולים בצורה ברורה יותר. הייתי מוסיפה עוד חזרה אחת או 

ם היו מתנהגים אחרת שהדגי אפשרותשתיים כדי להקטין את המשמעות של תמותה של דג אחד. יש גם 

אם היו נמצאים בקבוצה גדולה כי הדגים בקבוצה גדולה מתנהגים כמו להקה ובמקרה שיש פחות דגים 

 .על המזון הם מתנהגים יותר כפרטיים, כל אחד דואג לעצמו ויש תחרות גדולה יותר
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 סיכום:

על מסה, אורך ושרידה בדג  6%-ו 3%בעבודה זו בדקתי את השפעת הזנה בתוסף תזונה ספירולינה ברמות 

 קרפיון הנוי ועל עוצמת הצבע הכתום בדג הזהב. 

ללא שינוי וגם המסה הייתה דומה  יהיום של הזנה שלושת הטיפולים ה 42אורך דגי הקוי לאחר מצאתי כי 

 6%טיפול ב ,למרות זאת .מאוד ללא הבדל משמעותי בעיקבות סטיות התקן הגבוהות בשלושת הטיפולים

אני מסיקה שהספירולינה שיפרה מעט את . מבין כל הקבוצות ההזנה נמוכההינה המסה הייתה ספירול

ספירולינה במזון חלה ירידה בשרידה  3%ספירולינה. מעל  3%המסה ואת השרידה של דג הקוי שהוזן ב 

 ובמסה כנראה כתוצאה מעודף ויטמינים. 

על  מעידה תוצאה זוספירולינה.  3% -ן בזבניסוי השני מצאתי הבדל בעוצמת הצבע הכתום בטיפול שהו

 חשיבות הספירולינה וקראטנואידים שהיא מכילה על עוצמת הצבע הכתום.

ו הכלכלי של הדג ממצאים אלו חשובים מאחר בשוק דגי הנוי מתבסס על איכות הצבע של הדגים. ערכ

ת אלית כדוגמשרצבעיו. לכן חיפוש אחר פיגמנטים זולים שניתן לגדל בשמש הימתבסס על הדגם ו

קראטנואידים הנמצאים בספירולינה שגדלה בתעשייה בארץ היא פתרון טוב להגברת עוצמת הצבע 

 הכתום.

ידים אוטנתוך בחינת רמת הקר במספר רב יותר של דגיםאת הניסוי השני  בצעבמחקר המשך אמליץ ל

ולינה לא כתוסף מזון אלא בספירולינה ובמזון המוגש לדג. כמו כן אמליץ לעשות ניסוי המתבסס על ספיר

כתחליף חלבון מאחר חומצות האמיניות שלה מייצגות את כל החומצות שנמצאות בבעלי חיים וזהו 

 חודה.יי
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 . תודות5

ל שעזרה לי עם הכתיבה והבנת גאני רוצה להגיד תודה למדריכה המהממת סי

 העברית הקשה. בעלת סבלנות אדירה ואופי מדהים.

 זאת הייתה משמעותית.העם שעזר לי עם הערכת העבודה, העזרה תודה לנו

 יורה שתמיד תמך בי ועזר עם הכנה לבחינה. –תודה למורה שלי בחקלאות 
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 נספחים:. 6

 טמפרטורה במהלך הניסוי ניטור ה 5.1

פרטורה בין מציג טמפרטורה באקווריומים לאורך כל הניסוי. הגרף מראה שלא היה הבדל בטמ 1נספח 
 ימי הניסוי. 42קבוצות ההזנה לאורך  3-הטרריומים ב

 

 (.20) קביעת העוצמות של מרכיבי הצבע השונים 5.2
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