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אני ואצה נשנה את העולם!

מורים-חוקרים שלום,

ניסוי,  וחקר מיקרו אצות, פרי עבודה רבת שנים של  לימוד, הוראה  בנושא  אנו שמחים להציג את חוברת העזר למורה, 
תהיה, תיקון ולמידה. החוברת מיועדת למורים ומדריכים המעוניינים ללמוד ולחקור עם תלמידיהם את התחום המרתק, 
ניתן לשלב את הלימוד והחקר בתחום האצות במגוון מקצועות לימוד, כגון  גידול מיקרו אצות.  המתפתח והחדשני של 
חקר  ללמידת  מתאים  התחום  נוספים.  ונושאים  פיזיקה  לכימיה,  הקשרים  ליצור  ואף  הסביבה  מדעי  ביולוגיה,  חקלאות, 

ולמידה סביב פרויקט, ומזמן חיבור לעולם האמיתי, לחברות, סטארטפים וחוקרים העוסקים בתחום. 

אנו מקווים שהחוברת תהיה לכם לעזר, וכי היא תסייע לכם להקים ולפתח את תכנית הלימודים הייחודית שלכם. תקוותנו 
כי יווצר שיתוף פעולה מתמשך בין תלמידים ובתי ספר בחקר ולימוד תחום מרתק זה, אשר ילך ויתפתח בעתיד.

אנו מודים למוסד החינוכי "מבואות עירון", השותף להתאמת התכנים לתכנית הלימודים בבית הספר, לשותפינו מגימנסיה 
לחינוך  למינהל  התחום.  את  לפתח  כיצד  לומדים  אנו  עמם  הירדן"  "עינות  ומחממת  "מוסינזון",  הנוער  מכפר  הרצליה, 
מפעלי   , "אמבר"  מפעל  בישראל,  יק"א  שמר,  בעין  האקולוגית  החממה  עמותת  מנשה,  האזורית  המועצה  התיישבותי, 

"גרנות" ומכבי קרסו על התמיכה והליווי.

בברכה,
נועם גבע, מנהל החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר

שותפים לכתיבה ועריכת החוברת: גל דישון, מנהל המחקר של החווה החקלאית בעין שמר, תמר ביאר בן ברית, המנהלת 
גבע, מפקחת  ד"ר עדה  הפדגוגית של החווה החקלאית בעין שמר, איתי עברי, מומחה-מלווה לתחום האצות בחממה, 

בדימוס, המינהל לחינוך התישבותי
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תכנית האצות בחממה נבנתה על ידי הצוות הפדגוגי של החממה, בשיתוף המוסד החינוכי "מבואות 
עירון", בתמיכת יק"א בישראל, מפעל "אמבר", מפעלי "גרנות"

חוברת זו נכתבה ונערכה על ידי צוות החממה. כל הזכויות שמורות לחממה האקולוגית בעין שמר. 
הפצה, הדפסה והעתקת חומרים מהחוברת דורשים אישור מראש ובכתב.

   תוכן העניינים:

רקע כללי - אצות חד תאיות

מה צריכה האצה בשביל לגדול?

היבטים פדגוגיים

פרויקטים לדוגמא:
פרויקט מספר 1: השפעת ריכוז המלח על גידול האצה ספירולינה

פרויקט מספר 2: השפעת טמפרטורה על גידול האצה ספירולינה

פרויקט מספר 3: באיזו מידה ניתן לגדל ספירולינה על דשן המכיל תרכובות חנקן בלבד?

נספח: כרטיס  צבעים להערכת צפיפות ספירולינה בבקבוקים

איור מס' 1: גידול אצות בתוך בקבוק פלסטיק                                                                              5
איור מס' 2 :דוגמא לשרטוט מערך ניסוי לבדיקת תוספת חנקן על גידול אצות.                        11

גרף מס' 1 :השפעת המליחות על גידול הספירולינה.                                                                  8
גרף מס' 2 :השפעת הטמפרטורה על גדילת הספירולינה.                                                          10
גרף מס' 3 :המחשה לתוצאות ניסוי "השפעת תוספת חנקן על גידול ספירולינה"                    12

תמונה מס' 1 :ניסוי השפעת רמת המליחות על קצב גדילת והתרבות הספירולינה                 7
תמונה מס' 2 :דוגמא למערך ניסוי לבדיקת השפעת הטמפרטורה על גידול אצות                  9

דוגמא לדף תכנון ניסוי באצות                                                                                                       14
המתכון הסודי לספירולינה בבקבוק                                                                                              14
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רקע כללי - אצות חד תאיות
מרבית עולמנו, כ 70% מפני כדור הארץ, מכוסים במים. היצרנים המהווים את הבסיס לשרשרת המזון במים אלו הם יצורים 

קטנטנים – כשהם נוכחים בכמויות גדולות הם אף צובעים את מימינו בירוק – מיקרו אצות. 

– כשמן כן הן, אצות שגודלן מיקרוסקופי )נע בין עשיריות לאלפיות המילימטר(. כפי שניתן לצפות מגודלן  מיקרו אצות 
הזעיר, רבות מאצות אלו הינן חד-תאיות. מיקרו אצות מאיישות כמעט את כל האזורים אליהם חודר אור השמש במקווי 

המים ברחבי הכדור, מינים מסוימים מעדיפים מקווי מים מתוקים ומינים אחרים מים מלוחים או מליחים. 

למיקרו אצות תפקיד חיוני במערכת האקולוגית. הן מספקות מזון ליצורי הים, מסרטנים קטנטנים, דרך דגים ותמנונים 
הגזים  הרכב  על  משפיעות  ובכך  פוטוסינתזה,  לצורך  מהאוויר  חמצני  דו  פחמן  "שואבות"  הן  בנוסף  הענק.  לווייתני  ועד 
50% לפחות מהפעילות הפוטוסינטטית בכדור הארץ  *. חוקרים מעריכים כי  באטמוספירה ועל מזג האוויר בעולם כולו 

מתבצעת על ידי אצות. 

מיקרו אצות משמשות גם את האדם בתחומים רבים. האצות הזעירות אינן זקוקות לשורשים, גבעולים או עלים, כך שכל 
משאביהן האנרגטיים מרוכזים בתאיהן הבודדים. לכן תאים אלו עשירים במיוחד )לעומת צמחי יבשה( בחומרים בעלי ערך 
ובינהם: שומנים מהם אפשר להפיק דלק )"ביו דיזל"(, חומצות שומן מבוקשות למזון )למשל אומגה-3(, נוגדי חמצון )למשל 

בטא קרוטן( וחלבונים. עושר זה הופך אותן למועמדות מובילות לגידול מסחרי בתעשיה ובחקלאות.
לגידול מיקרו אצות גם יתרונות סביבתיים: בריכות לגידול אצות יכולות לפעול גם על קרקע שאינה חקלאית, תוך שימוש 
במים מלוחים )ולא במי שתיה יקרים מפז(, או בסמיכות למקורות פליטת פחמן דו חמצני )התורם להתחממות כדור הארץ( .

רב  מבנים  ויוצר  )ציאנובקטריה(  הכחוליות  האצות  לקבוצת  המשתייך  פוטוסינטטי  חיידק  הינה  הספירולינה  ספירולינה: 
Arthrospira( גדלה באופן טבעי  תאיים בצורת ספירלה, סליל או חוטים ישרים. ספירולינה )בשמה המדעי ידועה גם כ 
באזורים טרופיים- סוב טרופיים, באגמים המתאפיינים ברמות pH גבוהות )למשל אגם צ'אד באפריקה ואגם טקסקוקו  
בדרום אמריקה( ומשמשת כבר יותר מאלף שנה כמזון לבני השבטים המקומיים. בעשרות השנים האחרונות "גילה" המערב 

את אצות הספירולינה כ"מזון על" המכיל ריכוזי חלבון גבוהים )כ 60%(, ויטמינים ומינרלים ובעל סגולות רפואיות רבות .  

תמונות של אצת ספירולינה שגודלה בבריכות בחממה האקולוגית בעין שמר. 
התמונות צולמו על ידי התלמידים במיקרוסקופ.

הגדלה פי 100הגדלה פי 400

* היו אף מדענים שהציעו והחלו בניסיונות לדשן את מימי האוקיאנוס, על מנת לעודד גידול אצות בקנה מידה גלובאלי, ולהשפיע 
בצורה דרסטית על הורדת רמות ה – CO2 באטמוספירה. נסיונות אלו נתקלים כיום בהתנגדות עזה בשל ההתערבות הגסה במערכת 
האיזון הטבעי של כדור הארץ. ג'ון מרטין, שהגה את הרעיון לדשן את מימי האוקאינוס בברזל על מנת לעודד גידול אצות ולהילחם 

בהתחממות הגלובאלית, צוטט ב 1991 כמי שאמר "תנו לי חצי מיכלית עמוסה בברזל ואתן לכם עידן קרח נוסף".
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מה צריכה האצה בשביל לגדול?
בבואנו לגדל אצות אנו נדרשים לספק להן את התנאים הדרושים לקיומן.

כמו לכל יצור פוטוסינטטי דרושים לאצה – אור, כמקור אנרגיה, מים, כמקור לאלקטרונים הנעים בתהליך הפוטוסינתיזה,  
וזרחן(, כאבני בנין  )למשל תרכובות אנאורגניות של חנקן  וחומרי דשן  פחמן דו חמצני, כאבן בנין למולקולות אורגניות, 
למולקולות אורגניות מורכבות כמו חלבונים, חומצות שומן וחומצות גרעין. בנוסף דורשות האצות תנאי גידול המתאימים 

לפיזיולוגיה שלהן, למשל ריכוז מלחים הדומה לריכוז המלחים בתאיהן )אחרת יתכווצו ויתייבשו או יתנפחו ויתפוצצו(.

הבקבוק  דפנות  דרך  חודר  אור  ממוחזרים.  פלסטיק  בקבוקי  בתוך  הנ"ל  החיים  דרישות  את  לספירולינה  לספק  ניתן 
השקופות, מים במליחות המתאימה מהווים את מצע הגידול לאצה, פחמן דו חמצני מועבר לאצות באמצעות בעבוע אויר 
רגיל המכיל באופן טבעי כ- 0.04% פחמן דו חמצני. הבעבוע מערבב את האצות בבקבוק ובכך מונע את שקיעתן לקרקעית 
ודואג שכל אצה ואצה 'תבלה' חלק מזמנה קרוב לדפנות הבקבוק היכן שהאור נמצא בשפע. לתוך מי האצות שבבקבוק 

ניתן להוסיף דשן המספק את צרכי האצות לאלמנטים כמו חנקן וזרחן. 

איור מס' 1: גידול אצות בתוך בקבוק פלסטיק
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היבטים פדגוגיים
גידול מיקרו אצות במסגרת חינוכית מאפשר לימוד מעשי של מספר תחומים:

ביולוגיה, אקולוגיה ומדעי הסביבה
במהלך פרוייקט גידול אצות נדרשים התלמידים להתעמת עם שאלות כגון: כיצד מתרבות אצות? מהי יצרנות ראשונית 
ומהי השפעתה על הסביבה? מהם התנאים הדרושים לגידול יצרן ראשוני? כיצד מתגלגל פחמן בעולם וכיצד הדבר קשור 

להתחממות הגלובאלית? כיצד מתגלגל חנקן בעולם וכיצד הדבר קשור לזיהום מקורות מים? ושאלות רבות נוספות.

לימוד השיטה המדעית:
גידול אצות מזמן לתלמידים ולמורים התנסות במחקר מדעי מקיף. 

תכנית החקר בחממה לדוגמא, בנויה באופן כללי מהשלבים הבאים:
1. לימוד רקע תוך שימוש במגוון מקורות מידע

2. ניסוח שאלת חקר והשערות
3. תכנון ניסוי לפי כל כללי הניסוי המדעי. בידוד משתנים, בקרה וחזרות

4. הקמת ניסוי
5. מדידות ואיסוף נתונים

6. עיבוד נתונים והסקת מסקנות
7. הצגת הפרויקט לקהל עמיתים

8. ניתוח תהליך הלמידה והמחקר, והפקת לקחים להמשך

הלימוד מתאים לטווח רחב של גילאים – מכיתה ו' עד יב' – בהתאם לרמת הידע של התלמידים. תלמידי כיתה ו' יכולים 
יכולים לגדל אצות תחת  יב'  למשל לגדל אצות באור ובצל וללמוד מכך על נחיצות האור לפוטוסינתיזה, תלמידי כיתה 

תאורה בצבעים שונים ומכך ללמוד על ספקטרום בליעת האור של כלורופיל וכיצד הוא משפיע על קצב גידול האצות.
וחוויתי עם תכנים הכלולים בתכניות הלימוד במדעים  יכולה להשתלב באופן מועיל  בניית תכנית חקר בתחום האצות 

לחט"ב ותיכון. 

עבודה בצוותים
העבודה המעשית בצוותים קטנים הינה עקרון חשוב בתהליך הלמידה. כבר במפגש השני, כחלק מלימוד חומר הרקע, 
לחלקם  או  העדפותיהם  לפי  להתחלק  לתלמידים  לתת  ניתן  בצוות.  תלמידים   2-3 של  לצוותים  התלמידים  מתחלקים 
באופן מובנה מראש )בהתאם לאפקט הרצוי על ידי המורה(. את מפגשי המדידה )3-4 מפגשים בהם תלמידים מודדים 
את תוצאות הניסוי( אנו ממליצים לתכנן כך שחציו הראשון של המפגש יוקדש למדידות ורישום תוצאות, ואילו חלקו השני 

יוקדש לפעילות העשרה ו/או גיבוש.

חיבור לעולם האמיתי
 / היישומי  וחוקרים. החיבור לעולם  יזמים  ועבודה עם מומחים, מפעלים,  ועכשווי,  התכנית מזמנת חיבור לאתגר אמיתי 
מחקרי הינו תורה בפני עצמה, ויש דרכים שונות ליצור ולבצע חיבור זה. בחממה, עוסקים התלמידים בתחום האצות בחיבור 
לשני גופים מרכזיים: בהיבט החקלאי-תעשייתי, אנו עובדים עם מפעל "אמבר", מפעלי גרנות, מפעל התערובות הגדול 
בישראל. המפעל פנה לחממה לבצע מחקר העוסק בבחינת הפוטנציאל של הספירולינה ואצות נוספות כמקור להפקת 
יותר  וידידותי  מזון איכותי  חיים. הספירולינה עשויה להוות מקור  ייצור תערובות להזנת בעלי  חלבון מן הצומח, למטרת 
בהיבט  גדול.  מידה  בקנה  רלבנטי  תחליף  יהפוך  כי  יתכן  יותר,  זול  ויהיה  במידה  בעתיד,  הקיימים.  המקורות  מן  לסביבה 
החקלאי-בריאותי, אנו עובדים עם ברוך דאך, מחברת אלג'יקור. ברוך מגדל ספירולינה לשוק של מזון-על לשימוש בני אדם.
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פרויקט מספר 1

השפעת ריכוז המלח על גידול האצה ספירולינה
כמה שבועות נמשך הפרויקט? )ממוצע / אופטימלי( הפרוייקט נמשך 2-4 שבועות )מושפע מאד מטמפרטורת הגידול. 
20 מעלות על מנת לראות התקדמות  בקיץ יכול להגיע לתוצאות גם בפחות משבועיים, בחורף לעיתים נדרש חימום ל 

כלשהיא(.

מה צריך להכין?
 9 בקבוקי 1.5 שקופים )לא צבעוניים(, חבילת מלח בישול, משקל לשקילת מנות המלח )אם אין אפשרות לתת לתלמידים 
לשקול, ניתן להכין לפני השיעור כוסות עם מלח בכמויות מדודות(, 10 מ"ל דשן )למשל "שפר 7-3-7+3"(, 100 גרם סודה 

לשתיה, ליטר תרבית אצות צפופה )בצבע ירוק כהה(.

מה נצפה לראות?
 האצה  ספירולינה גדלה בטבע באגמים מליחים באזורים טרופיים. מרבית המעבדות ומכוני הגידול המסחריים מגדלים 
ספירולינה על בסיס מים מתוקים )מבחינת ריכוזי נתרן כלורי(. מליחות הים הממוצעת הינה כ 35 גרם מלח לליטר, במעבדה 
אנו מגדלים את האצה ללא תוספת מלח )NaCl(. בתוצאות הניסוי נצפה לראות את הגידול המהיר ביותר במליחות  0.5 
גרם לליטר, וירידה בקצב הגידול עם העליה במליחות. *ממצאים מעניינים ממחקרים שערכנו הראו כי בתנאים מסויימים 

מגבירה תוספת מלח של כ 20 ג'/ל' את קצבי הגידול. תיתכנה הפתעות!

הכנת הניסוי:
מערך הניסוי מורכב מ 12 בקבוקים – 4 טיפולים ב 3 חזרות )המחשה באיור 1(.

טיפולים:
1. "בלי מלח" – 1 ליטר מי ברז + 1 מ"ל דשן )שפר +3( + 10 גרם סודה לשתיה + 100 מ"ל תמיסת אצות מרוכזת )בקבוקים

   1-3 באיור 1(
2. "מליחות 10 גרם/ ליטר" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם מלח בישול + 1 מ"ל דשן )שפר +3( + 10 גרם סודה לשתיה + 100 מ"ל

   תמיסת אצות מרוכזת )בקבוקים 4-6 באיור 1(
3. "מליחות 30 גרם/ ליטר" – 1 ליטר מי ברז+ 30 גרם מלח בישול + 1 מ"ל דשן )שפר +3( + 10 גרם סודה לשתיה + 100 מ"ל

   תמיסת אצות מרוכזת )בקבוקים 7-9 באיור 1(
4. "מליחות 40 גרם/ ליטר" – 1 ליטר מי ברז+ 40 גרם מלח בישול + 1 מ"ל דשן )שפר +3( + 10 גרם סודה לשתיה + 100 מ"ל

   תמיסת אצות מרוכזת )בקבוקים 7-9 באיור 1(

תמונה מס' 1: ניסוי השפעת רמת המליחות על קצב גדילת והתרבות הספירולינה

פרויקטים לדוגמא
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מהלך הניסוי:
ומודדים את  לאורך תקופת הניסוי שומרים התלמידים על מפלס המים )ממלאים מי ברז עד לקו המפלס ההתחלתי( 
בליעת האור האדום )OD680nm( בבקבוקים באמצעות מכשיר ספקטרופוטומטר . בדיקה זו הינה מדד לצפיפות האצות 

)ראו הסבר מורחב במבוא(. משך הניסוי עשוי להשתנות בהתאם למצב האצות ולטמפרטורת המים אך צפוי להימשך 
כ 2-4 שבועות.

תוצאות הניסוי:
כהמחשה מובאות תוצאות ניסוי שנערך בחממה )איור 2(. התוצאות מראות השפעה שלילית של העליה במליחות על קצבי 

הגידול.

מסקנות:
0 גרם/ ליטר. עליה במליחות  מתוך המליחויות שנבחרו לניסוי, המליחות האופטימאלית לגידול האצה ספירולינה הינה 
גורמת לפגיעה הדרגתית בקצבי הגידול. מעבר לכך, מראה הניסוי על יכולתה המרשימה של ספירולינה לשגשג בטווח 
מליחויות רחב מאד )לצורך השוואה, גידולים חקלאיים יבשתיים בדרך כלל נפגעים כבר מעליה של 1 גרם/ליטר במליחות(. 
ממצא חשוב הוא שאצות הספירולינה הראו בניסוי גדילה )גם אם איטית יחסית( גם במליחות המאפיינת מי ים באזורינו 

)40 ג'/ל'(, דבר המעיד על פוטנציאל לגידול אצות אלו במי ים.

יעדים ומטרות:
• הבנה כי אורגניזם מותאם לסביבת החיים הטבעית בה התפתח.

• היכרות עם חישובים ויחידות מתחום הכימיה )גרם/ ליטר( בצורה המוחשית ביותר )הוספה בפועל של X  גרם מלח לליטר מים(.
• הקניית מיומנויות מדידה במכשיר הספקטרופוטומטר

• לימוד השיטה המדעית – הצבת שאלה, בניית ניסוי העונה עליה והסקת מסקנות – תוך הקפדה על בקרה, בידוד משתנים וחזרות.

גרף מס' 1: השפעת המליחות על גידול הספירולינה. ניתן לראות כי קיים קשר שלילי בין רמת המליחות לקצב גידול האצות
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פרוייקט מספר 2 

השפעת טמפרטורה על גידול האצה ספירולינה
כמה שבועות נמשך הפרויקט? )ממוצע / אופטימלי( הפרוייקט נמשך 2-4 שבועות ומתאים לביצוע בחורף.

מה צריך להכין? 9 בקבוקי 1.5 שקופים )לא צבעוניים(, 100 ג' סודה לשתיה, משקל לשקילת מנות הסודה לשתיה )אם אין 
אפשרות לתת לתלמידים לשקול, ניתן להכין לפני השיעור כוסות עם סודה בכמויות מדודות(, 10 מ"ל דשן )למשל "שפר 
+3"(, חצי ליטר תרבית אצות צפופה )בצבע ירוק כהה(, 3 אקווריומים או מיכלים שקופים בהם ניתן למקם 3 בקבוקים, גופי 

חימום עם תרמוסטט לאקווריומים )25-100W כתלות בגודל האקווריום(.

מה נצפה לראות? אצות הספירולינה מצויות באופן טבעי באגמים טרופיים המתאפיינים בטמפרטורה גבוהה ויציבה. לכן 
נצפה לראות השפעה חיובית של חימום המים על גידול האצות עד לטמפ' מסויימת )בערך 35-40 מעלות( משם נצפה 

לראות פגיעה בגידול.

הכנת הניסוי:
מערך הניסוי מורכב מ 9 בקבוקים – 3 טיפולים ב 3חזרות )איור 3(.

טיפולים:
1. "20 מעלות" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם סודה לשתיה + 1 מ"ל דשן )שפר 7-3-7+3( + 100 מ"ל תמיסת אצות מרוכזת.

    הבקבוקים מוצבים על המתקן באקווריום מלא במים ובתוכו גוף חימום המכוון לשמירה על 20 מעלות )בקבוקים 1-3
    באיור 3(.

2. "26 מעלות" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם סודה לשתיה + 1 מ"ל דשן )שפר 7-3-7+3( + 100 מ"ל תמיסת אצות מרוכזת.
    הבקבוקים מוצבים על המתקן באקווריום מלא במים ובתוכו גוף חימום המכוון לשמירה על 26 מעלות

    )בקבוקים 4-6 באיור 3(.
3. "32 מעלות" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם סודה לשתיה + 1 מ"ל דשן )שפר 7-3-7+3( + 100 מ"ל תמיסת אצות 
    מרוכזת.  הבקבוקים מוצבים על המתקן באקווריום מלא במים ובתוכו גוף חימום המכוון לשמירה על 32 

    מעלות )בקבוקים 7-9 באיור 3(.

תמונה מס' 2: דוגמא למערך ניסוי לבדיקת השפעת הטמפרטורה על גידול אצות. הבקבוקים מחולקים לשלשות לפי הטיפולים 
וממוקמים בתוך אקווריומים מלאים במים ובתוכם גופי חימום השומרים על הטמפרטורה הרצויה.
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מהלך הניסוי: 
ומודדים את  לאורך תקופת הניסוי שומרים התלמידים על מפלס המים )ממלאים מי ברז עד לקו המפלס ההתחלתי( 
בליעת האור האדום )OD680nm( בבקבוקים באמצעות מכשיר ספקטרופוטומטר )המחשה באיור 2(. בדיקה זו הינה מדד 
לצפיפות האצות )ראו הסבר מורחב במבוא(. משך הניסוי עשוי להשתנות בהתאם למצב האצות ולטמפרטורת המים אך 

צפוי להימשך כ 2-4 שבועות.
*חשוב מאד לבדוק כל יום את מפלס המים באקווריומים ולמלא לפי הצורך כך שגופי החימום יהיו טבולים כל הזמן 

במים.

תוצאות הניסוי:
20 מעלות גידול  כהמחשה מובאות תוצאות ניסוי שנערך בחממה. התוצאות מראות כי כאשר טמפרטורת הגידול הינה 

האצות איטי. בטמפרטורות של 26 ו 32 מעלות נראה קצב גידול מהיר ללא הבדל מובהק בין הטמפרטורות.

מסקנות:
זה  ממצא  מעלות.   20 מ  גבוהה  בטמפרטורה  ספירולינה  לגידול  ברור  יתרון  נראה  בניסוי  שנבדקו  הטמפרטורות  בטווח 
מתיישב עם הידע על בתי הגידול הטבעיים של אצה זו השוכנים בקרבת קו המשווה ומתאפיינים בטמפ' גבוהה ויציבה. 
לתוצאות אלו משמעות מסחרית רבה שכן הן מראות כי אין צורך לחמם את מי הגידול ליותר מ 26 מעלות ובכך מאפשרות 

חסכון רב באנרגיה ומשאבים.

יעדים ומטרות:
• היכרות עם התנאים המגבילים גידול ספירולינה מחוץ למעבדה, תוך נגיעה בבעיה אמיתית.

• חיבור ידע הנלמד מתוך הניסוי לידע קודם לגבי סביבת הגידול הטבעית של האצות.
• הקניית מיומנויות מדידה במכשיר הספקטרופוטומטר

• לימוד השיטה המדעית – הצבת שאלה, בניית ניסוי העונה עליה והסקת מסקנות – תוך הקפדה על בקרה, בידוד משתנים
  וחזרות.

גרף מס' 2: השפעת הטמפרטורה על גדילת הספירולינה. קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן.
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פרוייקט מספר 3 

באיזו מידה ניתן לגדל ספירולינה על דשן המכיל תרכובות חנקן בלבד?
כמה שבועות נמשך הפרויקט? )ממוצע / אופטימלי( הפרוייקט נמשך 2-4 שבועות )מושפע מאד מטמפרטורת הגידול. 
20 מעלות על מנת לראות התקדמות  בקיץ יכול להגיע לתוצאות גם בפחות משבועיים, בחורף לעיתים נדרש חימום ל 

כלשהיא(.

מה צריך להכין? 9 בקבוקי 1.5 שקופים )לא צבעוניים(, 100 ג' סודה לשתיה, משקל לשקילת מנות הסודה לשתיה )אם אין 
אפשרות לתת לתלמידים לשקול, ניתן להכין לפני השיעור כוסות עם סודה בכמויות מדודות(, 10 מ"ל דשן )למשל "שפר 
7-3-7+3"(, ליטר תרבית אצות צפופה )בצבע ירוק כהה(, 10 מ"ל תמיסת סודיום ניטראט )NaNO3( בריכוז 7% )מקביל לריכוז 

תרכובות החנקן בדשן שפר(.

הספירולינה משתייכת לקבוצת החיידקים ציאנובקטריה אשר רבים מהם מסוגלים לקבע חנקן, אך  מה נצפה לראות? 
לפי הידוע כיום, אינה מסוגלת לקבע חנקן בעצמה ולכן זקוקה לחנקן זמין בגידולה. ייצור חלבונים בריכוז גבוה כפי שנמצא 
בין המינרלים  דומיננטי  יהיה  כי החנקן  ניתן לשער  גדולות. לכן  פניו לדרוש כמויות חנקן  60%( אמור על  )כ  בספירולינה 
הדרושים לגידול האצה. אם החנקן באמת נחוץ בכמויות גדולות ובהיעדרן מגביל את הגידול, נצפה לראות גידול מוגבר גם 

כאשר נוסיף לאצות חנקן ללא כל שאר המינרלים המופיעים בדשן.

הכנת הניסוי:
מערך הניסוי מורכב מ 9 בקבוקים – 3 טיפולים ב 3חזרות )איור 5(.

טיפולים:
1. "ללא דשן" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם סודה לשתיה + 100 מ"ל תמיסת אצות מרוכזת. 

2. "חנקן בלבד" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם סודה לשתיה + 1 מ"ל תמיסת סודיום ניטראט )7%( + 100 מ"ל תמיסת אצות
   מרוכזת. 

3. "עם דשן רגיל" – 1 ליטר מי ברז+ 10 גרם סודה לשתיה + 1 מ"ל דשן )שפר 7-3-7+3( + 100 מ"ל תמיסת אצות מרוכזת. 

מהלך הניסוי: 
ומודדים את  לאורך תקופת הניסוי שומרים התלמידים על מפלס המים )ממלאים מי ברז עד לקו המפלס ההתחלתי( 

בליעת האור האדום )OD680nm( בבקבוקים באמצעות מכשיר ספקטרופוטומטר )המחשה באיור 2(. בדיקה
 זו הינה מדד לצפיפות האצות )ראו הסבר מורחב במבוא(. משך הניסוי עשוי להשתנות בהתאם למצב האצות

 ולטמפרטורת המים אך צפוי להימשך כ 2-4 שבועות.

איור 2: דוגמא לשרטוט מערך ניסוי לבדיקת תוספת חנקן על גידול אצות. התרשים הוכן על ידי קבוצת התלמידות שביצעו את המחקר
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תוצאות הניסוי:
כהמחשה מובאות תוצאות ניסוי שנערך בחממה. התוצאות מראות כי אצות שגודלו עם דשן המכיל את כל המינרלים גדלו 
בקצב המהיר ביותר. גם האצות שלא קיבלו דשן כלל או חנקן בלבד הראו גידול משמעותי במהלך הניסוי. תוספת החנקן 

הובילה לגידול גבוה יותר בממוצע אך לא במידה מובהקת.

מסקנות:
הניסוי מראה כי ישנם אלמנטים נוספים מלבד חנקן הנמצאים בדשן ודרושים לגידול ספירוילנה תקין. עם זאת, נראה כי 

תוספת חנקן אכן שיפרה במידת מה את הגידול )כלומר החנקן היווה גורם מגביל לגידול( אך שיפור זה אינו מובהק.

יעדים ומטרות:
• הבנת תפקידי המינרלים השונים בבניית חומרים אורגניים )לדוגמא ניטראט המשמש לבניית חלבונים(

• הקניית מיומנויות מדידה במכשיר הספטרופוטמר
• לימוד השיטה המדעית – הצבת שאלה, בניית ניסוי העונה עליה והסקת מסקנות – תוך הקפדה על בקרה, בידוד משתנים

  וחזרות.

גרף מס' 3: המחשה לתוצאות ניסוי "השפעת תוספת חנקן על גידול ספירולינה". קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן.
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נספח: כרטיס צבעים להערכת צפיפות ספירולינה בבקבוקים

כרטיס צבעים זה הוכן על ידי תלמידת עבודת גמר בחממה על מנת לסייע בהערכת צפיפות האצות ללא שימוש במכשירי 
מדידה. על מנת להעריך את צפיפות האצות הבט בבקבוקים כאשר מאחוריהם נמצא רקע לבן )נניח דף A4 רגיל( והשווה 
את הצבע לצבעים שבכרטיס. עבור צפיפויות שמעל 0.3 גרם/ליטר מומלץ למהול את הדוגמא על מנת לאפשר אבחנה 

מדויקת יותר.

בהצלחה!
יחד, אני ואצה נשנה את העולם!
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דוגמא לדף תכנון ניסוי באצות

המתכון הסודי לספירולינה בבקבוק!
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