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תודות
לאורך עבודת הגמר רכשתי ידע נרחב ,קיבלתי עצות והפנמתי דרכים חדשות לפתרון בעיות.
ברצוני להודות לאנשים שליוו אותי לאורך מסע זה .מלאכת כתיבת עבודת גמר היא תמיד מלאכה
של הרבה אנשים ולא רק של אדם בודד וברצוני למסור את תודתי לאנשים אלה.
גל דישון ,המנחה שלי בעבודה ,עזרת לי בכל צעד וצעד בדרך החל מאופן ביצוע הניסוי ועד לשלבי
כתיבת העבודה .רציתי לומר לך שהיית בשבילי הרבה מעבר למנחה ,היית חבר לדרך ,אחד
שאפשר לצחוק איתו ולעשות שמח .למדתי ממך המון ,תודה על הכול לא יכולתי לבקש מנחה טוב
יותר.
נועם גבע ,מנהל החממה ,תודה על העזרה בכתיבת העבודה ,הנחית ודייקת את שלבי העבודה
והמשימות השונות כי עבודת גמר היא מאוד מורכבת .תודה שתמיד מיקדת אותי ושמרת לי את
הראש על הכתפיים.
אביטל גבע ,מייסד החממה ,תודה על חשיבה יצירתית ועל כיוונים חדשים לעבודה .לאביטל
היקר ,אני אפילו לא יודע איך לכתוב אליך ,אתה בן אדם מעורר השראה .בנית מקום שהוא עבורי
כמו בית .תודה לך שפתחת בפני דרכי חשיבה חדשות מחוץ לקופסא ,לימדת אותי לרצות למצוא
את הלא נמצא ולדעת לגשת לבעיות בגישה יצירתית וחדשנית כי "העתיד הוא בידיים שלנו".
איתי עברי ,מתכנן המשוטות ,תודה על העזרה בבניית המשוטות ועל כך שהסברת לי צעד צעד
כיצד לבנות אותן .על היכולת לסמוך עלי שאני יכול לבנות אותן לבד (בהדרכה שלך) .הרגשתי
שאני לומד ממך כל הזמן בין אם זה בנושא המכניקה ואם זה בנושא של אצות.
תודה רבה לכל האנשים היקרים שעזרו לי עם העבודה המעשית ,היה לי העונג להיות בחברתכם,
ארז רבינוביץ ,ליאור בניטוב ואדר מאורי.
למפעל "אמבר" ,יק"א בישראל ולמכבי קרסו ,תודה רבה על מתן האתגר והסיוע.
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תקציר
אצת הספירולינה היא אצה כחולית שגדלה בטבע בסביבת אגמים מליחים ובעלת צורה של חוטים
ספירליים מיקרוסקופים .היא נמצאת בשימוש בעיקר כמקור תזונתי לבני האדם.
הספירולינה בעלת ערך תזונתי רב ונחשבת ”מזון-על“ ,כמות המינרלים ,הוויטמינים ,האנטי
אוקסידנטים והאנזימים שהיא מכילה ,הם בכמות גדולה פי מאות מאשר במזון רגיל .בנוסף
הספירולינה מכילה למעלה מ 65%-חלבון המורכב מכל חומצות האמינו שהן אבן הבניין של
חלבון .בשל יתרונותיה אלו נחשבת אצה זו כבעלת פוטנציאל לסייע בבעיות תזונה לקויה בארצות
מתפתחות או כמקור חלבון איכותי בהזנת בעלי חיים ,אך מחירה הגבוה מקשה על הגשמת
פוטנציאל זה .על מנת להוזיל את עלויות גידול הספירולינה ,ניסינו לבחון בעבודה זו האם ניתן
לגדל את האצה ב"מים זולים" אשר נמצאים בשפע (כדוגמת מי ים או שפכים מלוחים מבריכות
דגים).
בעבודה זו בוצעו ארבעה ניסויים .בשלושת הראשונים נבדק כיצד רמות מליחות שונות יכולות
להשפיע על קצב גדילת הספירולינה וכמות החלבון שהיא מכילה ,מכיוון שיש מקורות מים
מלוחים וזולים .באחרון נבדקו שיטות גידול במי ים ובשפכים מלוחים של בריכות דגים.
בניסויים השתמשנו בשלוש בריכות חצי מסחריות (משוטות) בנפח  1000ליטר ובהם גידלנו את
הספירולינה ,כל בריכה ייצגה רמת מליחות שונה וכך יכולנו להשוות בין קצב הגידול בכל בריכה.
זוהי הפעם הראשונה שניסוי בסדר גודל כזה התבצע בחממה ולשם ביצועו בניתי את בריכות
הגידול המדמות גידול מסחרי.
בשלושת הניסויים הראשונים נמצא שכאשר מוסיפים למים מתוקים כמות מלח שמדמה את
ריכוז המליחות של הים היא מצליחה לגדול אך לא כמו במליחויות נמוכות יותר .בשונה מכך
ברמת מליחות של  2%וללא מלח קצב גדילת צפיפות האצות וכמות החלבון זהה .משמע ,אצת
הספירולינה גדלה אותו דבר במים מתוקים (שיטת הגידול כיום) ובמים שרמת המליחות שלהם
.2%
בניסוי האחרון נמצא שאצת הספירולינה לא מצליחה לגדול במי ים טבעיים ,אפילו אם משנים
את כמות הדשן .בשונה מכך ,אצת הספירולינה מצליחה לגדול במים מבריכות דגים כמו במים
מתוקים ,רק כאשר מוספים  2מ"ל דשן לליטר (האצה לא מצליחה לגדול ללא דשן במים מסוג
זה) .משמע ,ניתן לגדל ספירולינה במים שנלקחו מבריכות דגים בתנאי שמוסיפים להם מעט דשן.
תוצאות מחקר זה עשויות לאפשר גידול ספירולינה בשפכים מלוחים ובכך לחסוך בעלויות הגידול
ולצמצם את המחיר הסביבתי של חקלאות זו.
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 .1מבוא וסקירת ספרות:
אצות
האצות הן גורם המשפיע על כדה"א בכך שתהליך הפוטוסינתזה שהן מפיקות אחראי לחלק נכבד
מאוד מהחמצן באטמוספירה ,זאת לצד ייצור כמות אדירה של פחמן אורגני .רוב הפחמן האורגני
הנוצר מפעילות האצות משרת אורגניזמים אחרים כמקור מזון .רוב הדלק ,שאנו משתמשים בו,
נוצר ממרכיבים אורגניים של אצות שהיו פעילות בעבר .כיום יזמים וחוקרים רבים מפתחים
שיטות חדשות ליצור ביו-דלקים בעזרת אצות .דלקים אלו עתידים לעזור בהקטנת התלות
באנרגיה מחצבית,Graham. et al 2009).דובינסקי .)1983
פוטוסינתזה הינו תהליך המשמש את הצמחים להפקת אנרגיה ,זאת באמצעות שימוש באנרגיית
השמש ופחמן דו-חמצני .התוצרים מתהליך זה הם :אנרגיה וחמצן .האצות מייצרות כחמישים
אחוז מהחמצן באטמוספירה ובשל מספרן הרב ,חוקרים רבים טוענים שהן משפיעות באופן ישיר
על הטמפרטורה של כדור הארץ) Graham et al 2009( .
בני האדם משתמשים באצות בצורות רבות ומגוונות .מיני אצות אחדים ,משמשים במערכות
ביולוגיות מעבדתיות כמודלים לניסוי .השימוש באצות מיקרו ,בעלות קצב שכפול גבוה ,סייע
בהשגת אינפורמציה חיונית על הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית של תהליך הפוטוסינתזה
ותהליכים תאיים רבים אחרים (לוי ומוזס .) 2016
אצות משמשות בחקלאות הימית כחומרי צבע טבעיים וכתוספי מזון .בתעשיית החקלאות הימית
האצות משמשות כמקור למזון במכוני רבייה של דגים וצדפות .בנוסף ,הן יכולות לטפל ולהכחיד
זיהומים במערכות מים חקלאיות ובמערכות ביוב (.) Graham et al 2009
זיהום מקורות מים ,כתוצאה מפעילות האדם ,הובילה לשגשוג של האצות במקורות מים מתוקים
ובכינרת הפכה ממש לבעיה סביבתית .שגשוגן של אצות מסוימות ,מהווה סכנה משמעותית כי
היא עלולה להרעיל את המים .באוקיינוסים היא גורמת להרעלה של ציפורי מים ,יונקים ימיים,
דגים ועוד .מכיוון שאצות הן מקור מרכזי למגוון המינים בטבע ,חשוב לטפל בסוגיה זו ( Graham
.)et al 2009
אצות קשורות גם לאורגניזמים אחרים במסלולים ביוגיאוכימיים כגון :שרשראות מזון
ואינטראקציות סימביוטיות .בעקבות כך ,קיים חשש ששינויי האקלים והתחממות כדה"א עלולה
להשפיע על האצות ודפוס התפוצה שלהן ,באורח קשה שיוביל להשפעות שלא ניתן לחזות אותם (
.)Graham et al 2009
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שימושי האצות
תזונה -בזכות היעילות הפוטוסינתטית הגבוהה של מיקרו אצות ,רבייתן מהירה מאוד .ערכיהן
התזונתיים של האצות עשירים מאוד ובעיקר מכילים ריכוזי חלבון גבוהים .חלבוני האצות
כוללים חומצות אמיניות החיוניות לאדם ובעלי החיים (דובינסקי )1983
רפואה -מחקרים הוכיחו כי אצות בעלות סגולות רפואיות והן מסוגלת לפעול כנוגדן נגד וירוס
ההרפס ,ציטומגלווירוס ,וירוס השפעת ,איידס ועוד .בנוסף ,הן מסוגלת לעכב סרטן הודות לנוגדני
חמצון ומסייעת במניעת סוכרת ודלקות במערכת העיכול (.(Khan et al 2005
אנרגיה -בשונה מדלקים פוסיליים כמו נפט או פחם ,שנוצרו בעומק האדמה במשך מיליוני שנים,
ביו-דלק הוא משאב מתחדש – בכל שנה אפשר לגדל עוד יבול של אצות ולייצר עוד דלק.
הפחתת גזי החממה באטמוספירה -האצות שמגדלים ,כדי להפיק את הדלק ,קולטות כמות
גדולה יותר של פחמן דו-חמצני במהלך גידולן ,מאשר בשריפה של דלקים אחרים .הן עושות זאת
כתוצאה מתהליך הפוטוסינתזה .בנוסף ,האצה מפחיתה את כמות הפחמן הדו חמצני שנפלט
ממפעלים ומפעולות אחרות להפקת אנרגיה ופולטת לאטמוספירה כמויות אדירות של חמצן.
הודות לכך היא מסייעת בהפחתת אפקט התחממות כדור הארץ (האצות שיניעו מטוסים – אתר
מכון דוידסון).

ספירולינה
הספירולינה היא אצה מיקרוסקופית שגדלה בטבע בסביבת אגמים מליחים ,ובעלת צורה של
חוטים ספירליים מיקרוסקופיים .אצה זו שייכת לקבוצת חיידקים מבצעי פוטוסינתזה הקרויים
ציאנובקטריה ,הנחשבת לאחת מצורות החיים הקדומות ביותר על פני כדה"א .אצת הספירולינה
משתייכת לקבוצה המזון המכונה "מזון על" ,כך שכמות המינרלים ,הוויטמינים ,האנטי
אוקסידנטים והאנזימים שהיא מכילה ,הם בכמות גדולה פי מאות מאשר במזון רגיל.
הספירולינה מכילה למעלה מ 65%-חלבון המורכב מכל חומצות האמינו שהן אבן הבניין של חלבון
(.(Ciferri 1983

תמונה  :1שיטת גידול ספירולינה במשוטות בקנה מידה מסחרי (חוות אלג'ימור)
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סגולותיה של הספירולינה
ריכוזים גבוהים של חלבון וערכים תזונתיים:
ה ספירולינה מכילה ריכוזים גבוהים של רכיבי מזון ועשירה בחלבון .צריכה של ספירולינה תורמת
לבריאות הגוף .היא נחשבת כתוסף תזונה שמגביר את ביצועי הגוף ומשומשת בעיקר אחרי פעילת
ספורטיבית .מחקרים מראים שאצת הספירולינה מכילה בתוכה כמויות בלתי רגילות של חומצת
גמא-לינולנלית .חומצה זו ,היא חומצת שומן חיונית ,אשר משמשת גם כמעכב לאנזים הנחוץ
להפיכת ההורמון הזכרי:טסטוסטרון לצורתו הפעילה יותר – דיהידרו-טסטוסטרון .בנוסף היא
תורמת לעיכוב ביוכימי ,בעל תפקיד מרכזי בהאטת התהליכים התלויים בפעילות הטסטוסטרון,
כגון הקרחה והגדלה שפירה של בלוטת הערמונית ()Ötleş & Pire 2001
פוטנציאל רפואי
סוגים שונים של ספירולינה מחזקים את המערכת החיסונית .ישנם סוגים שמגרים יצירה מרובה
של נוגדנים הקשורים למערכת החיסונית .מחקרים הוכיחו ,כי הספירולינה מסוגלת לפעול כנוגדן
נגד וירוס ההרפס ,ציטומגלווירוס ,וירוס שפעת ואיידס ,ואף מסוגלת לעכב סרטן הודות לנוגדני
חמצון (.(Khan et al 2005
אצת הספירולינה מסוגלת לחזק את המערכת החיסונית ,בכך שהיא מגרה יצירת נוגדנים
הפועלים כחלק מהמערכת החיסונית ,ואשר מחסלים ווירוסים .בנוסף ,השימוש באצה זו עשוי
לסייע לחולי סכרת בכך שהיא מכילה בתוכה ערכים גבוהים של פחמימות ונוזלים הסופגים את
הגלוקוז (.(Khan et al 2005
דיכוי תאי סרטן אנושיים -מחקרים שונים חקרו את ההשפעה של גידול האצה במי ים עמוק על
ייצור חומרים אנטי סרטניים ונוגדי רעילות על גוף האדם .מחקרים אלו מצאו שגידול אצת
הספירולינה במים עמוקים מגבירים את הפעילות הביולוגית של האצה .זאת משום שהמים
העמוקים מכילים ריכוזים גבוהים של מינרלים ,הנחוצים לביו-סינתזה של חומרים כמו בטא-
קרוטן (צבען אדום-כתום ,ומצוי בצמחים שונים) וויטמין ( Cנחוץ ליצירת החלבון קולגן
'המאפשר יצירת רקמות ועצמות ושומר על השיניים ונימי הדם) .תהליך זה ,גורם להפרשה של
חלבונים קטנים אשר מהווים את הבסיס לתקשורת בין תאי המערכת החיסונית לבין רקמות הגוף
ותאי הרג טבעיים ,אשר תפקידם לחסל תאי הגוף שנדבקו בנגיפים או שהתפתחו לתאים
סרטניים (תא הרג טבעי -ויקיפדיה) Choi et al 2013 ,
יזמים רבים סבורים שאצות הן "הדבר הבא" ,משום שאפשר לייצר מהם מקורות אנרגיה ,מזון,
תרופות ועוד .אך החלום של שימוש באצות ברחבי כדור הארץ עוד רחוק .מה שמונע מאיתנו
להשתמש יותר באצות הוא העלויות והידע .בשוק האנרגיה ,ישנם כיום מקורות אנרגיה זולים
יותר (נפט ,פחם ועוד)  ,ושהידע בהפקתם קיים ונפוץ .אמנם ,המודעות לפגיעה הסביבתית של
דלקים אלו הולכת ועולה ,אך עדיין זה לא מספיק כנראה .כך גם לגבי שווקים אחרים ,כגון שוק
התרופות ,הקוסמטיקה והמזון .הפתרון שטמון באצות ידידותי יותר לסביבה ,אך יקר וקשה יותר
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לתפעול .כתוצאה מכך ,אנו לא מפיקים מהאצות את המיטב ומפספסים משאב טבע היכול לשמש
אותנו בעתיד כמקור מרכזי לשימוש המין האנושי.
מקורות מים
בישראל שלושה מקורות מים טבעיים עיקריים :הכינרת ,אקוויפר החוף ואקוויפר ההר .הכינרת
היא מקור מים עילי (אגם) והאקוויפרים הם מקורות מים תחתיים (מי תהום(( .רשות המים)
הכינרת :מהכנרת מותר לשאוב מים רק עד המפלס התחתון שהוגדר .במידה ונשאב מהכנרת יותר
מדי מים ,היא עלולה להפוך לאגם מלוח .בנוסף ,קיימת בכינרת גם בעיית התאדות של המים,
ההתאדות השנתית הממוצעת מהאגם מסתכמת בכ 230-מיליון מ"ק ,שהם יותר משליש מכמות
המים הנכנסים אליה (מקורות המים -אתר רשות המים) .

אקוויפר החוף :הוא מאגר מי תהום המשתרע מתחת לפני הקרקע במישור החוף בישראל .בכל
שנה מחלחלים לאקוויפר החוף מים בכמות של כ 250-מיליון מ"ק (רשות המים -מקורות המים,
אתר) .מים אלו מקורם בעיקר ממי הגשמים המחלחלים מהאדמה .בנוסף ,בכל שנה נשאבים ממנו
מים בערך בכמות הזאת (ולפעמים קצת יותר) ,במאות קידוחים הפרוסים לכל אורכו .לאקוויפר
החוף יש בנוסף מפלס תחתון שאסור לעבור ,אחרת עלולים לחדור אליו מי ים מלוחים ולהמליח
את כולו .אקוויפר זה ,מהווה מאגר תפעולי חשוב מכיוון שהוא היחיד שיכול לאגור נפח מים גדול
לתקופה רב-שנתית .בשנים ברוכות מוחדרים לאקוויפר בנקודות שונות מים הנאספים ממאגרים
אחרים בארץ וכן מי שיטפונות (גבירצמן .)1992
אקוויפר ההר :מאגר מי תהום המשתרע בין רכס הרי יהודה ושומרון במזרח לחוף הים התיכון
במערב ,ובין עמק יזרעאל והכרמל בצפון לסיני בדרום .מי התהום באקוויפר מגיעים אליו ממי
גשמים היורדים בשומרון וביהודה ומחלחלים לקרקע (גבירצמן .)1992
קולחין :במדינת ישראל מיוצרים מדי שנה כ–  530מליון מ"ק שפכים (אתר רשות המים -מקורות
המים) .מרבית השפכים עוברים טיהור ומשמשים ,לאחר מכן ,להשקיה חקלאית .טיהור השפכים
מתבצע באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ,במתקן מיוחד הממוקם בדרך כלל בסמוך לכל עיר או
למספר ערים ביחד .שפכים מטוהרים המשמשים להשקיה נקראים קולחין .גם במועצה האזורית
מנשה קיים מתקן טיהור שפכים ,הנקרא" :מט"ש מנשה".
התפלה :במדינת ישראל ,קיים מחסור תמידי במים טבעיים .לכן ,מים מותפלים משמשים כמקור
מים חשוב ומרכזי במשק המים .בסוף תהליך ההתפלה המים שריכוז המליחות שלהם היה 0.2%
(מים מאקוויפר החוף) מחולקים לשתי סוגי מים :מי מתוקים ראויים לשימוש ומים שריכוז
המליחות שלהם גבה( .)2%בניסוי השני והשלישי אנו נדמה את הגידול במים מהסוג הזה
בעיית הידרדרות איכות המים של מי התהום באה לידי ביטוי בעיקר במישור החוף ,כתוצאה
משלושה גורמים (גבירצמן :)1992
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 .1פסולת ומזהמים -מישור החוף מיושב בשני מיליון תושבים (גבירצמן )1992 ,ובו שדות
חקלאיים ואזורי תעשייה .כתוצאה מכך ,האדמה מזדהמת עקב פסולת והדברה ,המחלחלים
לאדמה עד למאגרי מי התהום.
 .2מי קולחין -חלק גדול מייצור מי השפכים בישראל ממוקם לאורך מישור החוף ולכן מושקים
השדות שבאזור במים אלה .כתוצאה מכך ,נוצרת סכנה ממשית לזיהום ממי הקולחין.
 .3המלחה -שאיבת יתר של הבארות הממוקמים לאורך מישור החוף ,גרמה לירידת מפלסי
הבארות אל מתחת לרמה הרצויה לשימוש .כתוצאה מכך ,לפי חוק כלים שלובים (חוק
פיזיקלי הקובע כי גובה פני נוזל בכלים שלובים ישאף להיות שווה) זרם האקוויפר השתנה
וחדרו עליו כמות של מי ים שהמליחה את המים עד לרמה שהפכה אותם לבלתי מותרים
לשימוש( .אתר רשות המים -מקורות המים)
הפוטנציאל בשילוב האצות והמים המליחים
מהכתוב מעלה ניתן ללמוד כי ישנו עניין רב בגידול אצות בכלל וספירולינה בפרט .כמו כן ,במדינת
ישראל מים מלוחים ומליחים נמצאים בשפע רב ומנוצלים בכמות קטנה בלבד ,לעיתים הם אף
מהווים גורם זיהום .שילוב האצות והמים המליחים יועיל לשוק האצות בכך שהמים בהם יגדלו
האצות יהיו זולים ושטח הגידול יוכל להיות שטח שאינו אדמה חקלאית (למשל :מדבר) .גידול
האצות בשטח טבעי וזול יאפשר הוזלה של המחירים לצרכן .כיום מגדלים את האצות עם מים
מתוקים שנשאבו מהכינרת ומקורות מים נוספים ,במידה וישתמשו במקור מים מלוחים /מליחים
שאינם מהווים משאב מוגבל ,תעשיית האצות תחסוך כסף רב.
פעולה זו תועיל לסביבה בכך ששטחי הגידול של האצות יוחלפו בשדות חקלאיים או מקומות דיור
ויועברו לשטחים בלתי מנוצלים .בנוסף ,כמות השאיבה ששואבים ממקורות מים מתוקים תפחת
הודות לגידול האצות במקורות מליחים או אפילו במי ים.
שאלות המחקר:
 .1באיזו מידה משפיעה מליחות המים ( )NaClעל גידול אצות ספירולינה ותכולת החלבון בהן,
בגידול בקנה מידה חצי מסחרי?
 .2באיזו מידה ניתן לגדל ספירולינה במי ים או שפכים מלוחים ממתקני גידול דגי ים?
השערות:
 .1בניסוי הראשון ההשערות היו שאצת הספירולינה תצליח לגדול בצורה הכי טובה במים
מתוקים .בנוסף שיערנו שהאצה תצליח לגדול בריכוזי מלח של מי ים ומעלה ,אך לא באותה
רמה.
 .2בניסוי השני והשלישי ההשערות היו שהאצה תצליח לגדול בצורה הכי טובה במים מתוקים.
האצה שגדלה במים מליחים תגדל באותה רמה או כמעט באותה רמה כמו במים המתוקים
ובמים המלוחים (מי הים ) האצה תגדל אך לא באיכות גובה.
 .3בניסוי הרביעי ההשערות היו שהאצה שגדלה במי לטימריה (שפכים מלוחים של מתקן לגידול
דגים) ומים מליחים תגדל בצורה הטובה ביותר.
 .4בניסוי הרביעי האצה תצליח לגדול במים מהים בצורה טובה אך לא באותה הצלחה כמו
בריכוזי מלח נמוכים יותר.
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 .2שיטות:
בניית המשוטות

מטרת הניסוי הייתה לבדוק כיצד תגדל אצת הספירולינה בקנה מידה חצי מסחרי ,מכיוון
שבניסויים קודמים שבוצעו בחממה קנה המידה היה של ליטר אחד .לכן החלטנו להשתמש
במשוטות חצי מסחריות שבהם נגדל את הספירולינה בקנה מידה של  1,000ליטר בכל בריכה.
בתחילת דרכו של הניסוי ,בחממה הייתה רק משוטה אחת ,מה שאומר שבשביל להתחיל את
הניסוי שלי צריך לבנות עוד  2משוטות .בניית המשוטות לקחה בין שבוע לשבועיים עם הדרכתו
של איתי עברי -מהנדס המשוטות ועזרתו של חבר מהחממה.
המשוטה כוללת מנוע ,מסגרת ומדפים שדוחפים את המים .כאשר המסגרת הגיע לחממה התחיל
שלב ההרכב:
אין ספר הדרכה מהאינטרנט לאיך להרכיב משוטה ,לכן איתי עברי (מהנדס המשוטות) היה איתי
בכל שלב של בניית המשוטה הראשונה והדריך אותי .למדתי איך להשתמש בכלים חדשים ואיך
לבנות אותה (תמונות .)2-3

תמונה  :2אני ואיתי -מתכנן המשוטות

תמונה  : 3אני מרכיב את המשוטה

רשימת הניסוים:
ניסוי  -1השפעת ריכוז המלח במים על האצות במליחויות גבוהות (עד )6%
ניסוי  - 2-3השפעת ריכוז המלח במים על האצות עד למליחות מי ים ()4%
ניסוי  -4השפעת סוגי מים ,דשן ומליחות על גדילת האצות במים (במטרה לבחון גידול ספירולינה
במי ים או שפכי בריכות דגים)
שיטות מדידה:
צפיפות אצות -מדדנו את צפיפות האצות בעיקר בעזרת הספקטרופוטומטר ,שהוא מכשיר
המאפשר למדוד את בליעת האור של חומר באורכי גל שונים .ניתן למדוד את צפיפות האצות
במים בכך שממלאים מבחנות קטנות עם מים מהבריכה ,ומעבירים אותם דרך
הספקטרופוטומטר (איור .)4
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מכל בריכה לקחנו מחמש נקודות שונות מעט מים והעברנו אותם במכשיר הספקטרופוטומטר וכך
יכולנו לקבוע כמה חומר יש במים שבולע את האור וכך לקבוע מה צפיפות האצות .דוגמאות המים
(תמונה
ננומטר
680
גל
באורך
ונמדדו
שקופות
לקיווטות
נלקחו
.)4

תמונה  :4מדידת צפיפות האצות במבחנות

ריכוז חלבון – נמדד במעבדות מפעל אמבר .כדי למדוד את ריכוז החלבון נדרשנו מהמעבדות של
מפעל אמבר לשלוח להם את הספירולינה כאבקה .תהליך ייצור האבקה היה מורכב ממספר
שלבים:
סינון -כדי להפריד את האצה מהמים השתמשנו ברשתות מיוחדות (קוטר חור  100מיקרון)
שמצליחות לתפוס את האצה המיקרוסקופית .שופכים את המים למסננת ומחכים חצי דקה עד
שהמים מסתננים ונשארים עם משחה ירוקה (תמונה .)5
יבוש -לאחר שקיבלנו את המשחה ,מיבשים אותה במיקרוגל עד שכל הנוזלים מתאדים.
גירוד -כאשר כל הנוזלים מתאדים מגרדים את האצה מהצלחת שאליה האצה הייתה במיקרוגל,
עד שמקבלים אבקה ירוקה ואת האבקה הזו ארזנו ושלחנו למעבדות (תמונה .)6

תמונה  :6גירוד האצות מהצלחת לאבקה

תמונה  :5אני ומשחת האצות שהתקבלה לאחר
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סינון האצות מהמים

מליחות המים -את מליחות המים בדקנו ע"י
רפרקטומטר .על קצה המכשיר מטפטפים כמה
טיפות מהמים והוא מראה מה אחוז המליחות
במים.

ניסוי מספר 1
בניסוי זה השתמשתי ב 3-בריכות בנפח של  2קוב ( 2,000ליטר) (תמונה  ,)7לכל בריכה הוספתי:


 1,000ליטר מים



 100ליטר תרבית אצת ספירולינה



ליטר דשן



 10ק"ג סודה לשתייה

הסודה לשתייה היא במטרה להעלות את ה  pHבמים לרמת החומציות הנדרשת לגדילת
הספירולינה ולספק מקור פחמן לפוטוסינתזה ,והדשן במטרה לספק לאצה את המינרלים
הדרושים לגידולה.

תמונה  :7שלוש בריכות הגידול בהן התבצעו ניסויים 1-2

המשתנה הבלתי תלוי בניסוי זה היה רמת המליחות במים:
בריכה  -1בריכת ביקורת ,ללא תוספת מלח.
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בריכה  -2ייצגה את רמת מליחות מים הים שהיא  ,4%לכן בבריכה זו הוספנו  40ק"ג מלח
( 1,000*4%ליטר)
בריכה  -3ייצגה רמת מליחות מעל מי ים שהיא  ,6-7%לכן בבריכה זו הוספנו  60ק"ג מלח
( 1,000*6%ליטר)
מדידות:
במהלך הניסוי נמדד צפיפות האצות בעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר בממוצא כל  4ימים .בנוסף
מדדנו את מליחות המים בעצרת מכשיר הפרקטומטר פעם בשבוע כדי לראות שרמת המליחות
כשורה.

ניסוי מספר  2ו3-
בניסוי זה השתמשתי באותן  3בריכות מהניסוי הקודם ,כל אחת בנפח של  2קוב ( 2,000ליטר)
ולכל בריכה הוספתי:


 1,000ליטר מים



 100ליטר תרבית אצת ספירולינה



ליטר דשן



 10ק"ג סודה לשתייה

המשתנה הבלתי תלוי בניסוי זה היה רמת המליחות במים:
ניסוי זה בא לבדוק את ההשפעה של מליחות המים על גדילת האצות ,לכן:
בריכה  -1בריכת ביקורת שייצגה את הגידול במים מתוקים ,ללא תוספת מלח
בריכה  -2ייצגה את רמת מליחות שאריות המים מתהליך ההתפלה כ ,2%-לכן בבריכה זו הוספנו
 20ק"ג מלח ( 1,000*2%ליטר)
בריכה  -3ייצגה את רמת מליחות של מי הים התיכון המזרחי שהיא  ,4%לכן בבריכה זו הוספנו 40
ק"ג מלח ( 1,000*4%ליטר)

במהלך הניסוי נמדדה צפיפות האצות בעזרת מכשיר ספקטרופוטומטר בממוצע כל  4ימים .בנוסף
נמדדה גם רמת המליחות בעזרת המכשיר רפרקטומטר ,מטפטפים כמה טיפות מהמים והוא
מראה מה אחוז המליחות במים.
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ניסוי מספר 4
בניסוי זה השתמשתי ב 27 -בקבוקי
פלסטיק בנפח של ליטר וחצי .ניסוי זה
בא לבחון את האפשרות לגידול
ספירולינה במי ים (טבעיים ,לא
מלאכותיים כמו בניסויים הקודמים)
או בשפכי בריכות דגים מלוחות (שוב,
המים האמיתיים שהגיעו ממתקן
אמיתי לגידול דגי ים) .בניסוי זה
נבדקה ההשפעה של סוגי מים שונים,
במליחויות שונות וכמות דשן שונה על
גדילת האצות.

תמונה  :8הניסוי הרביעי -ספירולינה גדלה בבקבוקים

לקחתי  27בקבוקים של  1.5ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו
בבקבוקים לפני הניסוי.
כל בקבוק חוררתי בחלקו העליון כדי שצינורית האוויר תוכל להיכנס לתוך הבקבוק .הצינורית
אפשרה ערבול של המים במטרה שכל אצה תוכל לקבל אור ,אחרת אם המים עומדים רק האצות
שבדפנות מצליחות לבצע פוטוסינתזה בצורה ראויה.
חילקתי כל טיפול ל 3-חזרות ( 3בקבוקים מכל קבוצה).

המשתנים בניסוי זה היו סוג המים ,רמת המליחות וכמות הדשן:
ניסוי זה מכיל בעצם שלוש סדרות של טיפולים ,בכל אחת מהן משתנה רק משתנה בלתי תלוי
אחד והשאר נשארים קבועים (למשל בבקבוקים  4-15נשארים המשתנים קבועים מלבד ריכוז
הדשן) .על פי טבלה זו העמדתי את הניסוי:
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מספר
הבקבוק

סוג המים

דשן

סודה
לשתייה

מלח

1,2,3

ברז

 1מ"ל

 10גרם

0

4,5,6

ים

 0מ"ל

0

0

7,8,9

ים

 0.5מ"ל

0

0

10,11,12

ים

 1מ"ל

0

0

13,14,15

ים

 2מ"ל

0

0

16,17,18

לטימריה

0

0

0

19,20,21

לטימריה

 1מ"ל

0

0

22,23,24

ים
מלאכותי

 1מ"ל

 10גרם

 40גרם

25,26,27

ים עם
אצה
מלוחה

 1מ"ל

0

0

טבלה  :1פירוט הטיפולים בניסוי .4
הערות לטבלה:
מי לטימריה -מים במליחות  3%שנלקחו מבריכת האוגרת פסולת של מתקן גידול דגים שבה יש שפע של
מינרלים כגון פוספאט וניטראט
מי ים מלאכותיים -מי ברז שהפכו להיות באותה רמת מליחות כמו הים ע"י הוספת מלח ( 40גרם לליטר)
מי ים עם "אצה מלוחה" -לקחנו מי ים טבעיים והשתמשנו באצה שגודלה לפני כן (בניסוי  )2במים עם
מליחות של מי ים במטרה לראות האם האצה מצליחה לגדול יותר טוב במי ים כאשר היא התרגלה למים
מלוחים.

15

 .3תוצאות:
בפרק זה אציג את תוצאות הניסויים .במהלך המחקר ערכתי  4ניסויים:
בניסוי הראשון -נבדקה רמת המליחות המקסימלית שאצת הספירולינה יכולה לגדול בה.
בניסוי השני והשלישי -נבדקה השפעת המליחות על גידול ספירולינה ,עד למליחות מי ים.
בניסוי הרביעי -נבדקה האפשרות לגידול האצות במי ים ובשפכים מלוחים (כולל כל מרכיביהם
ולא רק )NaCl
תמונות מהניסוי:
בתחילת הניסוי השני צולמו תמונות של האצות בעזרת מיקרוסקופ בהגדלה של  X100משמאל
ניתן לראות את מצב האצות בתחילת הניסוי ומימין את מצבם בסוף הניסוי.

בריכה מספר 1

בריכה מספר 2

בריכה מספר 3

איור  :1לפי הצילומים שצולמו עם המיקרוסקופ ההבדל בין התמונות שנלקחו בתחילת ובסיום הניסוי
הוא משמעותי .בכל הבריכות כמו שניתן לראות.
16

להלן גרף התוצאות לניסוי מספר :1

איור  :2תוצאות ניסוי השפעת מליחות על גדילת הספירולינה .הקווים השונים מתארים את הגידול
במליחויות השונות (גרם\ ליטר).

להלן גרף התוצאות לניסוי מספר :2

איור  :3תוצאות ניסוי השפעת מליחות על גדילת הספירולינה .הקווים השונים מתארים את הגידול
במליחויות השונות (גרם\ ליטר).
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להלן גרף התוצאות לניסוי מספר 3

איור  :4תוצאות ניסוי השפעת מליחות על גדילת הספירולינה .הקווים השונים מתארים את הגידול
במליחויות השונות (גרם\ ליטר).

תיאור תוצאות שלושת הניסויים הראשונים
בתוצאות הניסוי הראשון ניתן לראות גידול של האצות בכל המליחויות שנבדקו (.)6% - 4% - 0%
קצב הגדילה המהיר ביותר נראה בבריכת הביקורת ללא תוספת מלח .באופן כללי נראתה השפעה
שלילית של מליחות המים על קצב הגידול .כלומר ,ככל שמליחות המים יותר גבוהה כך קטן קצב
הגדילה של האצה .במליחות הגבוהה ביותר ( 60גרם מלח לליטר) נצפתה עצירה בגידול למשך 10
הימים הראשונים (איור .)1
בתוצאות ניסויים  2ו 3 -ניתן לראות גידול של האצות בכל המליחויות שנבדקו (.)4% - 2% - 0%
קצב הגדילה המהיר ביותר נראה בבריכת הביקורת ללא תוספת מלח אך הגדילה בבריכה עם
המים המליחים ( 2%מלח) מהירה כמעט באותה רמה .בנוסף ניתן לראות כי הבריכה עם ריכוז
המלח של מי ים ( 4%מלח) מצליחה לגדול בקצב טוב ,אך לא כמו שאר הבריכות .כלומר ,מבחינת
מליחות  ,NaClניתן לגדל ספירולינה במי ים אך קצב הגידול לא יהיה מוצלח כמו במים מתוקים
או מליחים.
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להן תוצאות הניסוי הרביעי:

איור  :5תוצאות ניסוי השפעת כמות הדשן על קצב גידול הספירולינה במי ים .הקווים השונים מתארים
את הגידול בכמויות השונות (מ"ל\ ליטר).

בתוצאות ניסוי זה ניתן לראות גידול של האצה במי ים בכמויות דשן שונות ( 0מ"ל 0.5 ,מ"ל1 ,
מ"ל 2מ"ל) בהשוואה לגידול במים מתוקים .מתוך האצות שגודלו במי ים ,קצב הגדילה המהיר
ביותר הוא של האצות שגדלו במי בים עם  2מ"ל דשן אך לאחר חמישה ימים הופסקה הגדילה
ובנוסף ריכוז האצות בכל בקבוק קטן ,עד לכדי מצב שבו בסיום הניסוי המים עם  0.5מ"ל דשן
הכילו יותר ספירולינה .על אף שבתחילת הניסוי ועד ליום השביעי ריכוז האצות במים רק קטן,
מרגע זה ואילך (כנראה כתוצאה מהסתגלותה למים החדשים) היא התחילה לגדול וסיימה עם
ריכוז האצות הכי גבוה מכל האצות שגדלו במי ים.
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איור  :6תוצאות ניסוי השפעת תוספת דשן על קצב גידול הספירולינה במי לטימריה (בריכות דגים).
הקווים השונים מתארים את הגידול בתנאים השונים.

בתוצאות ניסוי זה ניתן לראות גידול של אצת הספירולינה במי לטימריה ,מים אלה נלקחו
מבריכה לגידול דגים תוך השוואה לשיטת הגידול העכשווית .ניסוי זה בא לבדוק האם המים
שבבריכות דגים יכולים לשמש לגידול ספירולינה מכיוון שהם מכילים דשנים טבעיים (הפרשות
דגים) .בנוסף ,המים בבריכות אלה מוחלפים על בסיס שבועי ולא משתמשים בהם שוב  -לכן ניתן
להשתמש בהם לגידול בעלויות נמוכות ונוצרת סרקולציה :הדגים גדלים למטרת מאכל בבריכות
דגים ,המים מועברים לגידול ספירולינה ולבסוף הדגים מוזנים בספירולינה.
ניתן לראות שבמי לטימריה ללא הדשן מתקשה הספירולינה לגדול אם בכלל .בעוד שמי לטימריה
עם תוספת דשן גדל יותר טוב משיטת הגידול העכשווית .יחד עם זאת ,לאחר שבוע ניתן לראות
ירידה משמעותית בקצב הגידול (איור )6
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איור  :7תוצאות הניסוי בהשפעת גידול במי ים מלאכותיים ובמי ים טבעיים עם אצה שגדלה קודם במים
מלוחים .הקווים השונים מתארים את הגידול בתנאים השונים.

בתוצאות ניסוי זה ,ניתן לראות גידול של אצת הספירולינה במליחות של מי ים מלאכותיים
לעומת מי ים טבעיים עם אצה שטרם גדלה במי ים .יצרנו מי ים מלאכותיים בכך שהוספנו את
אותו ריכוז של מלח כמו במי ים למים מתוקים ( כלומר  4גרם מלח לליטר) .בשלב הבא ,לקחנו
את אצת הספירולינה מהניסוי הקודם שגדלה במי ים מלאכותיים ונתנו לה לגדול במי ים טבעיים.
ניתן לראות שאצת הספירולינה גדלה מעולה במי הים המלאכותיים ולקראת סיום הניסוי קצב
הגידול שלה עקף את שיטת הגידול העכשווית במים מתוקים .בעוד שהאצה שגדלה בעבר במי ים
מלאכותיים לא הצליחה לגדול במי ים טבעיים.

איור  :8כל תוצאות הגידול שנחקרו בניסוי השלישי ,הקווים השונים מתארים את הגידול בתנאים
השונים .
21

ניתן לראות בגרף (איור  )8ששיטות הגידול היעילות ביותר הן :גידול במים מתוקים ,מי ים
מלאכותיים ובמי לטימריה .בעוד ששיטות הגידול שלא צלחו היו :גידול במי ים טבעיים ,מי
לטימריה ללא תוספת דשן וגידול במי ים טבעיים כאשר האצה גדלה במי ים .ניתן ללמוד מכך,
שיש עוד שיטות גידול של ספירולינה ,והן בעלות פוטנציאל כלכלי טוב יותר.

תוצאות חלבון
לאורך הניסוי שלחנו אל המעבדות של מפעל אמבר אבקת ספירולינה כדי לדעת את ריכוז החלבון
שלה .יצרנו את האבקה באמצעות סינונם מהמים וייבושם עד לאידוי מוחלט של כל הנוזלים
(תמונות  5ו.)6-

איור מספר  :9תוצאות אחוזי החלבון מהניסוי השלישי במשוטות ,בהשפעת ריכוזי מלח שונים.בריכה A
 0%מלח ,בריכה  2% Bמלח ,בריכה  4% Cמלח.

באיור מספר  9ניתן לראות את תוצאות ריכוז החלבון של הניסוי השלישי שבוצע במשוטות,
בהשפעת ריכוזי מלח שונים על הספירולינה (גרף מספר  .)3בכל שלושת הניסויים הראשונים
השתמשנו באותן  3בריכות חצי מסחריות בנפח של קוב .בריכה  Aהיא הבריכה ללא תוספת מלח
(מים מתוקים 0% -מליחות) ,בריכה  Bהיא הבריכה עם המים המליחים (תההתפלה 2% -מליחות)
ובריכה  Cהיא בריכה עם ריכוז המלח של מי הים( .)4%
כפי שניתן לראות בגרף תוצאות ריכוז החלבון של הספירולינה בריכה  Aו B-שמכילות ריכוזי
מליחות של  0%ו 2%-מאוד גבוהות כ .64%-בעוד שבבריכה  Cהספירולינה מכילה רק  36%חלבון,
כמעט חצי מהשתיים האחרות.
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איור מספר  :10תוצאות החלבון של הספירולינה מהניסוי הרביעי ,בהשפעת סוגי מים ודשן שונים.
בקבוקים  1-3מי ברז 19-21 ,לטימריה עם דשן 22-24 ,מי ים מלאכותיים 25-27 ,מי ים עם אצה מלוחה.

בגרף מספר  9ניתן לראות את תוצאות ריכוז החלבון של הניסוי הרביעי שבוצא בבקבוקים של
ליטר וחצי ,בהשפעת סוגי מים ודשן שונים על הספירולינה (גרף מספר  .)4שלחנו לבדיקות
במעבדת אמבר את הבקבוקים שהכילו את צפיפות הספירולינה הגבוהה ביותר .בבקבוקים 1-3
הכילו מים מתוקים ,בקבוקים  19-21הכילו מים מבריכות דגים עם  2מ"ל דשן ,בקבוקים 22-24
הכילו מי ים מלאכותיים עם  1מ"ל דשן ובקבוקים  25-27הכילו מי ים עם אצה שטרם גדלה
במים מלוחים.
כפי שניתן לראות בגרף תוצאות ריכוז החלבון בספירולינה של הבקבוקים  22-27הם הגבוהות
ביותר משאר הבקבוקים ,אך בפועל לא גבוהות בכלל .ריכוז החלבון של הספירולינה צריך להיות
בין  60%-70%כמו באיור  ,9אך בתוצאות ניסוי זה הריכוז הגבוהה היותר הוא .38%
ריכוז החלבון בקבוקים  1-3ו 19-21-היה נמוך מהמצופה .באיור  9הגידול במים שריכוז המליחות
שלהם לא עולה על  2%מלח הפיק תוצאות גבוהות מאוד .65% ,אך בניסוי זה ריכוז החלבון עומד
על  ,27%ירידה משמעותית.
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 .4דיון וסיכום:
מטרת העל של המחקרים הייתה למצוא שיטת גידול זולה וידידותית יותר לסביבה לאצת
הספירולינה.
המחקר התחלק לשתי קבוצות:
בקבוצה הראשונה ,נכללו  3ניסויים שבדקו השפעת מליחויות שונות על גידול הספירולינה.
בקבוצה השנייה ,נכלל מחקר רביעי שבדק האם יש דרכים נוספות להוזיל את עלויות גידול האצה
על ידי שינוי סוג המים  .במסגרת מחקר זה ,נבדקו שפכי בריכת דגים מלוחה ומי ים בריכוזים
שונים של דשן  -שני מקורות מים מלוחים אלה הם זמינים ולא מנוצלים במלואם.
במהלך המחקר נעשו  3ניסויים שבדקו כיצד אצת הספירולינה מגיבה ל 3רמות מליחות שונות:
א .מים מתוקים (מייצג את שיטת הגידול כיום)  0%מלח
ב.

מים מליחים לאחר התפלה  2%מלח (מי התמלחת המתקבלים מההתפלה)

ג .מי ים מלאכותיים (מייצג שימוש במים זולים שזמינותם גבוהה בישראל)  4%מלח.
מממצאי המחקרים הראשונים ניתן לראות ,שכאשר מוסיפים למים מתוקים כמות מלח שמדמה
ריכוז מלח שגבוה מריכוזו של הים האצה מצליחה לגדול אך לא באותה רמה כמו במליחויות
נמוכות יותר .זאת מכיוון ,שקיים טווח מליחות בו הספירולינה יכולה להתקיים ולגדול .בנוסף,
ניתן לראות שריכוז החלבון וקצב גדילת צפיפות האצות כמעט זהה כאשר מגדלים אותם במים
מתוקים או במים מליחים (  2%מלח) .גם במליחות מי ים ( )4%האצה מצליחה לגדול ,אך לא
באותה יעילות כמו בריכוזי מלח הנמוכים יותר וריכוזי החלבון בה נמוכים משמעותית .הסקנו
מכך שישנה היתכנות לגידול ספירולינה במי ים .ממצא מעניין נוסף היה שינוי בצורתה של האצה
כאשר גודלה במים מלוחים – האצה נהייתה ישרה יותר ,שינו הקשור אולי לשליטה על כושר
הציפה של האצה .הי רידה בריכוזי החלבון במליחויות הגבוהות מתאים לממצאים קודמים
שפרסמו ) .Rafiqul et al. (2003סט נוסף של מדידות חלבון מהניסוי האחרון הראה ריכוזי חלבון
נמוכים יחסית גם באצות שגודלו במים מתוקים כביקורת .ייתכן שהבדלים אלו בין הניסויים
קשורים לטמפרטורת הסביבה או לצורת הגידול (הניסוי האחרון נערך בחודש ספטמבר
בבקבוקים ,שם הטמפרטורות גבוהות משמעותית מאשר בבריכות הגדולות).
מעבר לכך ,נראה כי שימוש בתמלחת התפלת מי בארות ( 1-2%מלח) ,או שילוב של  50%מי ים ו
 50%מים מתוקים ,עשוי לחסוך בהוצאות הגידול ובהשלכות הסביבתיות ללא פגיעה כלל בכמות
ואיכות התוצרת .כאשר מתפילים מים מבארות שהומלחו (בד"כ כ  0.1-0.5%מלח) נוצרים בסוף
התהליך שני סוגים של מים :האחד ,מים מתוקים וראויים לשתייה והשני ,מים שמליחותם
גבוהה בהרבה (עד  )2%ואינם ראויים לשתייה אך לפי ממצאינו יכולים להיות ראויים לגידול
ספירולינה .מים אלה אינם מנוצלים לכן מחירם זול וישפיע גם על מחירה של הספירולינה עצמה.
נכון להיום ,כמעט ולא מתבצעת התפלה של מי בארות בשל העלות הגבוהה של התפלת המים

24

והטיפול בתמלחת .ניצול התמלחת לגידול ספירולינה עשוי להניב רווחים שיהפכו את התהליך
לכדאי כלכלית.
במהלך הניסוי הרביעי בדקנו את תגובת אצת הספירולינה לסוגי מים ודשן שונים :
א .מי ים במינוני דשן שונים
ב" .מי לטימריה" – שפכי בריכות דגים מלוחות ( 3%מלח) במינוני דשן שונים
ג .מי ים מלאכותיים כקבוצת ביקורת (השוואה)
בנוסף ,בחנו גם האם אצות שגודלו ושרדו במליחות גבוהה ( )4%בסדרת הניסויים הקודמים
מותאמות לגידול במי ים יותר מאצות שגודלו לפני כן במים מתוקים.
מ מצאי מחקר זה ניתן לראות ששיטות הגידול היעילות ביותר הן :מים מתוקים ,מי לטימריה עם
דשן ומי ים מלאכותיים .בשונה מכך כל שיטת גידול אחרת שניסינו לא צלחה.
בשיטת המחקר הקודם שבוצעה בבריכות חצי מסחריות הצלחנו לגדל ספירולינה בריכוז מליחות
של מי ים ,לכן שיערנו שנראה תוצאות דומות כאשר נגדל אותה במי ים אמתיים .יחד עם זאת,
מצאנו כי לא משנה איזה ריכוז של דשן הוספנו למי הים דפוס הגדילה היה זהה ,צפיפות האצות
גדלה עד לכמות מסוימת ואז הצטמצמה חזרה ,כמו גל .במקביל ,גם האצה שגדלה בעבר במי ים
מלאכותיים לא הצליחה לגדול במי ים טבעיים .הועלתה השערה שיצור מיקרוסקופי כלשהו במים
אכל את האצה או התחרה איתה על משאבים כאשר הגיעה התרבית לצפיפות מסויימת ולכן היא
לא הצליחה לגדול.

אומנם הגידול במי ים לא צלח ,אך הגידול של האצה במים שנלקחו מבריכות דגים ( 3%מלח)
הצליח מעבר למצופה כאשר הוספנו  2מ"ל דשן לליטר .קצב הגידול במים אלה הוא גבוה יותר
משיטת הגידול היום ,בעוד שבמים שלא הוספנו להם דשן האצות לא הצליחו לגדול כלל .ניתן
ללמוד מכך ,שאכן אפשר לגדל ספירולינה במי לטימריה עם תוספת דשן ובכך לאפשר שימוש במי
פסולת להפקת תוצרת בעלת ערך .יתרון נוסף לשיטה זו טמון בכך שבמהלך גידולן צורכות האצות
מהמים מינרלים הנחשבים כמזהמים במי השפכים (אותם מינרלים המרכיבים את הדשן) ובכך
מנקות את המים אשר נשפכים בסוף התהליך לים .בהקשר זה חשוב להזהר עם תוספת הדשן
לתהליך מכיוון שתוספת מוגזמת של דשן תוביל לזיהום מוגבר של המים ועלולה למנוע את
האפשרות לשפיכת המים לים או לזהמו .ניסוי זה התבצע בבקבוקים בקנה מידה קטן יחסית
(ליטרים) ,בדרך ליישום המסקנות הנ"ל אני ממליץ להמשיך את הניסוי ולראות האם נראה את
אותן תוצאות גדילה וחלבון כאשר נגדל בקנה מידה חצי מסחרי (אלפי ליטרים).
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מסקנות:
 .1ניתן לגדל ספירולינה במים שריכוז המלח בהם הוא זהה לזה של הים מכיוון שהאצה אכן
הצליחה לגדול במים מתוקים שהוספנו להם מלח עד לרמה שדימו מי ים ,אך הגידול
יהיה איטי יותר ותכולת החלבון נמוכה בכ  .20%בנוסף ,צורת הספירולינה תהיה ישרה
יותר דבר העשוי להשפיע על קציר האצות .במי ים טבעיים המצב בעייתי יותר – לפי
ממצאינו ,גם בתוספת דשן למי הים וגם בשימוש באצות שהורגלו לפני כן למליחות הים,
נראה גידול מוצלח רק בשלבי הגידול הראשונים ולאחר מכן ,אולי בשל נוכחות
מיקרואורגניזמים נוספים במים ,מפסיק הגידול ונראית אף תמותה.
 .2ניתן לגדל את אצת הספירולינה במים שמליחותם עד  2%ללא ירידה בגידול או בתכולת
החלבון .משמעות ממצא זה היא שייתכן שימוש במי תמלחת התפלת מי בארות לצורך
גידול ספירולינה .שימוש במים אלו עשוי להוזיל את הגידול ובנוסף גם לאפשר למפעל
ההתפלה להרוויח ממי התמלחת ולהפוך את תהליך ההתפלה לכלכלי יותר .יישום אחר
של ממצאים אלו הוא שימוש במים מתוקים ומי ים ביחסים של  50/50בגידול ,דבר
שיוביל לחסכון של מחצית מכמות המים המתוקים.
 .3מי לטימריה -מי לטימריה הם מים מלוחים ( )3%שנלקחו מבריכת דגים ( לטימריה הוא
השם של החברה שממנה לקחנו את המים) וניתן למצוא מים דומים להם במגוון מקומות
ברחבי הארץ .ממצאי עבודה זו הראו גידול מהיר ביותר של אצות הספירולינה במים אלו
כשניתנה להם תוספת דשן בשיעור  2מ"ל/ליטר .שימוש במים אלו עשוי להניב רווחים
למגדלי הדגים ובנוסף לצמצם את הזיהום שעלולים לגרום מים אלו אם הם נשפכים
לסביבה הטבעית.
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חוויות מהחממה ומהניסוי
החממה האקולוגית בעין שמר אינו מקום חדש לי כלל ,זוהי שנה שביעית שלי ברציפות שאני לומד
בה ,עורך ניסויים ומחקרים .התחלתי בכיתה ז' במסגרת בית הספר ,הגעתי פעם בשבוע ביחד עם
הכיתה ולמדנו על שיטות חדשות לגידול חקלאי :הידרופוניקה ,אקוופוניקה וכדומה .בשנים
הבאות למ דנו על גידול דגים וספירולינה ,זאת הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לקסמה .בכיתה
י' בצעתי שם את פרוייקט ההתנדבות האישית המונה כ 90-שעות ,ובכיתה י"א וי"ב עשיתי שם את
עבודת גמר זו.
במהלך העבודה ניתנה לי ההזדמנות להסביר על הניסוי שלי באנגלית ובעברית למבקרי החממה:
מנציגים של משרד החינוך ,משלחות של תורמים אמריקאים וקבוצות תיירים ועד לאחד מאתרי
התקשורת הגדולים בישראל .Ynet -בראיון הסברתי על הקשר שלי עם החממה ,על הניסוי של
וחשיבותו לעולם.

תמונה  :9מראיון של  Ynetעל החממה האקולוגית בעין שמר (קישור במקורות)
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מכונה לסינון האצת:

במהלך הניסוי המנחה שלי הציב בפניי אתגר ,למצוא דרך זולה ויעילה לסנן את הספירולינה.
היום בחממה השיטה בחממה לא הייתה יעילה כלל ,היא לקחה זמן רב ודרשה הרבה כוח אדם
כדי לסנן כמות גדולה של ספירולינה.
תהליך סינון הספירולינה התחיל במסננות בעלות חורים מקרוסקופים ב עובי של  100ננומטר,
בגלל שעובי הספירולינה הוא  200ננומטר .במסננות העברנו את המים עם הספירולינה וחיכינו
שהיא תסתנן ,תהליך זה היה איטי ולא יעיל  .לאחר הסניון נשארנו על הספירולינה שנראת כמו
משחה .את משחה זה הכנסנו למיקרוגל ובישלנו אותה עד שכל המים התאדו.
חשבתי איך נוכל בעלות נמוכה לחסוך זמן וכוח אדם כדי לסנן את הספירולינה ,התשובה הייתה
"הליכון לאצות" .הצטערתי לגלות שיש כבר מכונה דומה ושלא המצאתי שיטה חדשה וזולה.
ההליכון עבד בצורה כזו:
 .1משאבה שנמצאת בקרקעית הבריכה מעלה מים עם ספירולינה לחלקה העליון של
ההליכון.
 .2המים הירוקים מתגלשים על ההליכון ומופרדים מהספירולינה עד לקבלת משחה ירוקה.
 .3ההליכון מסתובב ע"י מנועים ואת המשחה הירוקה מגרד משטח שמוצב בסופו ואוסף את
הספירולינה לתוך קופסא.
 .4את קופסא מכניסים למיקרוגל עד לאידוי מוחלט של כל הנוזלים.
 .5טוחנים עד לקבלת אבקה וזהו המוצר הסופי.
שיטה זו יעילה יותר מכיוון שהיא יכולה לפעול בכל שעה ואינה דורשת מהחקלאי לעשות יותר
מלחיצת כפתור .אין צורך לחכות שהמים יסתננו במסננת ואז לשפוך עוד מים ,המכונה עושה זאת
לבד .ניתן להפעיל אותה בכל שעה ולחזור מאוחר יותר וקבל משחת ספירולינה שאותה שמים
במיקרוגל .שיטה זו זולה מאוד כי היא לא דורשת שימוש במכשירים יקרים וחדשניים אלא רק
במשאבה ומנוע.
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נספחים:
נספח מספר  1טבלת תוצאות לניסוי מספר 1
טבלה מספר  -1צפיפות אצות (מ"ג אצות לליטר) השוואה בין  3בריכות
צפיפות אצות
(מ"ג אצות
לליטר) -
בריכה .3
תוספת של 60
גרם מלח
לליטר

צפיפות אצות
(מ"ג אצות
לליטר) -
בריכה  .1ללא
הוספת מלח

צפיפות אצות
(מ"ג אצות
לליטר)  -בריכה
 .2תוספת של 40
גרם מלח לליטר

16.05.17

284.19

234.03

135.56

18.05.17

324.64

220.39

135.56

24.05.17

440.70

317.02

129.16

26.05.17

414.52

306.57

81.83

28.05.17

503.04

424.60

182.40

2.06.17

686.47

611.59

344.81

תאריך
המדידה

נספח מספר  2טבלת תוצאות לניסוי מספר 2
טבלה מספר  -2צפיפות אצות (מ"ג אצות לליטר) השוואה בין  3בריכות

צפיפות אצות
(מ"ג אצות
לליטר) -
בריכה  .1ללא
הוספת מלח

צפיפות אצות
(מ"ג אצות
לליטר) -
בריכה .2
תוספת של 20
גרם מלח
לליטר

צפיפות אצות
(מ"ג אצות
לליטר) -
בריכה .3
תוספת של 40
גרם מלח
לליטר

2.06.17

214.12

202.07

191.00

5.06.17

275.22

288.62

238.71

11.06.17

271.04

267.47

211.41

16.06.17

387.84

378.12

300.18

18.06.17

435.42

418.45

345.18

23.06.17

470.09

435.54

380.09

27.06.17

504.26

491.60

457.42

תאריך
המדידה
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נספח מספר  3טבלת תוצאות לניסוי מספר 3
טבלה מספר  -3צפיפות אצות (מ"ג אצות לליטר) השוואה בין  3בריכות

בריכה .1
ללא
הוספת
מלח

בריכה .2
תוספת של
 20גרם
מלח לליטר

בריכה .3
תוספת של
 40גרם
מלח לליטר

0

0.1622

0.169

0.2096

2

0.242

0.28

0.181

7

0.4282

0.4144

0.3348

9

0.5386

0.511

0.398

10

0.591

0.5706

0.4582

13

0.7466

0.6856

0.5646

16

0.8394

0.8306

0.6138

20

1.067

0.808333 1.062667

28

1.1116

תאריך
המדידה

0.9508

0.8152
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טבלה מספר  :3ריכוז תוצאות מדידה של עכירות המים בכל הבקבוקים
סוג המים

מספר
בקבוק

24.09.17 19.09.17 15.09.17 12.09.17

1

0.023

0.234

0.565

1.114

2

0.022

0.264

0.599

0.248

3

0.012

0.36

0.858

0.1.290

4

0.022

0.069

0.147

0.17

5

0.03

0.045

0.147

0.174

6

0.052

0.057

0.17

0.162

7

0.04

0.379

0.131

0.4

8

0.4

0.297

0.139

0.326

9

0.48

0.145

0.202

0.445

10

0.08

0.48

0.16

0.391

11

0.07

0.175

0.114

0.17

12

0.09

0.356

0.128

0.301

13

0.13

0.476

0.502

0.153

14

0.18

0.53

0.38

0.446

15

0.13

0.369

0.384

0.4

16

0.03

0.177

0.209

0.305

17

0.034

0.238

0.218

0.28

18

0.032

0.172

0.212

0.29

19

0.082

0.648

1.085

1.271

20

0.075

0.476

0.56

0.911

21

0.075

0.608

0.911

1.009

22

0.012

0.15

0.523

1.286

23

0.014

0.18

0.43

1.274

24

0.018

0.214

0.465

1.43

ים

25

0.07

0.378

0.24

0.738

עם אצה

26

0.08

0.448

0.158

0.361

מלוחה

27

0.08

0.4

0.184

0.294

ברז

ים

ים

ים

ים

לטימריה

לטימריה

ים
מלאכותי
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