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במשך עבודת הגמר רכשתי מידע רב ,קבלתי עצות ותמיכה והפנמתי דרכים חדשות לפתרון
בעיות .ברצוני להביע את תודתי האישית והערכתי על העזרה שקיבלתי לאורך כל העבודה,
מילים רבות לא ישקפו את הערכה הרבה שיש לי אליכם.
המנחה שלי בעבודה גל דישון ,עזרת לי וליוות אותי בכל צעד וצעד שעברתי מתחילת העבודה
ועד סופה ,תודה על המידע הרב שלמדתי ממך ,על ההקרבה הרבה שהקרבת בשבילי ובשביל
העבודה .זה התחיל מאופן הכנת הנסיוים ועד ההגעה לכפר בשביל כתיבת העבודה ,תודה
שתמיד היית לצידי ועזרת לי בשביל שאצליח .גל אתה יותר ממנחה לעבודת הגמר אתה מורה
לחיים.
המורה לביולוגיה ריבי מרגלית ,תודה על המידע הרב שהענקת לי בתחום הביולוגי ,תודה רבה
בכלל שבחרת בי שאעשה את עבודת הגמר עכשו אני מבין ויודע שזכיתי ,בגלל בחירה זו למדתי
הרבה מאוד על דברים שבחיים לא חשבתי שאדע ,תודה על העזרה בניסוחים לאורך העבודה,
תודה על זה שקראת את העבודה בדיקנות בשביל התיקונים שהעבודה תיהיה יותר טובה .ריבי
מעריך מאוד.
דני נייפלד מחברת  olivetechעזרת לי מאוד במהלך העבודה ,תודה רבה על זה שהכרת לי את
הורמון ה  Brassinolidשבזכותך עלה לי הרעיון לעשות את עבודות גמר ולבדוק את ההשפעה
של ההורמון על הספירולינה ,תודה רבה על זה שקראת את העבודה ביסודיות ומצאת טעויות
שאוכל לתקן .דני בזכותך העבודה היית לי יותר מעניינת .
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 .1תקציר
שתים מהבעיות המרכזיות העומדות מפני האנושות כיום הינן מחסור במים ובמזון.
בעולם כורתים יערות רבים לצורך גידול מזון להזנת בעלי חיים .כריתת היערות מתבצעת במידה
רבה על מנת לפנות מקום לגידולי שדה כמו סויה המשמשת כמקור חלבון מרכזי בתערובות להזנת
בעלי חיים ,דבר הפוגע רבות בבתי הגידול של היצורים החיים ביער וגם בתהליכים הקשורים
לאקלים כדור הארץ .אחת האפשרויות המבטיחות לצורך אספקת חלבון להזנת בעלי חיים
(במקום הגידולים הקימים) היא אצת הספירולינה ,המכילה כ 65%חלבון .היתרון בגידול
ספירולינה הוא שלא צריך בשבילה קרקע חקלאית אלא אפשר לגדל אותה במקומות בהם לא
מתאפשרת חקלאות רגילה.
יתרון נוסף שאצת הספירולינה יכולה לגדול במידה מסויימת גם במים מלוחים ובכך לחסוך במים
מתוקים (מי שתייה) .עם זאת ,גידולה במים מלוחים פחות יעיל מאשר במים מתוקים.
על מנת לאפשר גידול ספירולינה יעיל גם במים מלוחים ובכמיות גדולות בחנתי את השימוש
בהורמון ה . Brassinolid
בעבודה זו בוצעו שלושה ניסוים אשר בחנו את יעילות ההורמון על גידול הספירולינה במליחויות
שונות .תוצאות הניסוים אינן חד משמעיות ,אך עולה מהם שבתנאים מסוימים תיתכן השפעה
חיובית של ההורמון על גידול האצה (פי  2תוצרת בתוך שבועים) .יחד עם זאת ,התוצאות אלו לא
חזרו על עצמן .כמו כן לא נראתה השפעה חיובית על התמודדות האצה עם מליחות אלא אפילו
השפעה שלילית.
לאור תוצאות העבודה אני ממליץ להמשיך לחקור ולבדוק את השפעת תוספת הורמון ה
 Brassinolidעל גידול הספירולינה בטמפרטורות שונות (משתנה היכול להסביר את ההבדלים בין
תוצאות הניסוים בעבודה זו) .בנוסף לכך אני ממליץ לבדוק בהמשך גם את השפעת הBrassinolid
על אחוז החלבון.
פיצוח השפעת  Brassinolidעל גידול האצות עשויה לתרום בעתיד רבות לתעשיית גידול האצות
ובכך גם להתמודדות עם משבר המזון והמים העולמי.
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 .2מבוא וסקירת ספרות:
אצות
האצות הן "צמחים פשוטים" ,מהפשוטים בעולם הצומח ,החיות במים מתוקים ומלוחים
ובמקומות לחים .הן מעין "צמחי מים" חסרי שורש ,הנבדלים מצמחים רגילים במנגנון הרבייה
שלהם ובכך שהם חסרי שורשים ומבנים מורכבים אחרים ,אך דומים להם ביכולתן לבצע
פוטוסינתזה (פוטוסינתזה הוא תהליך המשמש את הצמחים להפקת אנרגיה כימית מאנרגית
השמש ומפחמן דו-חמצני) .למעלה מ 70% -מהפוטוסינתזה בעולם נעשית בידי אצות ,וכמות
גדולה מהחמצן באטמוספירה מיוצרת על ידן (.)Graham et al., 2009
טווח הגדלים שלהן נע מאצות מיקרוסקופיות חד-תאיות בגודל קטן ממיקרון עד אצות
מאקרוסקופיות רב-תאיות באורך עשרות מטרים והן שייכות לקווי התפתחות אבולוציוניים
שונים .כתוצאה מכך ,האצות מוגדרות לרוב על פי תכונותיהן האקולוגיות  .כיום ידועים כ 100
אלף מינים של אצות בעולם (.)Graham et al., 2009
בני אדם מנצלים את יתרונותיהן הרבים של האצות בצורות רבות .כיום מפיקים מאצות מוצרי
מזון ,תכשירים קוסמטיים ,תוספי תזונה ,תמציות מרפא ותרופות ומגדלים אותן כמקור למזון
בחקלאות ימית .ישראל מהווה יעד אידיאלי לגידול אצות בזכות אקלים נוח יחסית וריבוי ימי
שמש במהלך השנה (  ,Graham et al., 2009לוי ומוזס.)2016 ,
ניתן לגדל אצות במים מתוקים ,מליחים ,מי-ים ואף במים שמליחותם עולה פי כמה על מליחות
מי-ים .בנוסף ,ניתן לגדל אצות על מי-קולחים שעברו טיפול שניוני כחלק מתהליך הטיהור של
הקולחים (דובינסקי.)1983 ,
בחקלאות הימית ,אצות משמשות כחומרי צבע טבעיים ,כתוספי מזון וכמקור למזון במכוני רבייה
של דגים וצדפות .בנוסף ,הן מהוות מרכיב חשוב במערכות מים חקלאיות ובמתקני טיפול במי
ביוב .כתוצאה מפעילות אנושית הגורמת להעשרת מקורות מים בחומרי דשן ,מספר מיני אצות
הפכו לבעיה סביבתית עם "פריחתן" במקורות מים מתוקים ובמי ים (.)Graham et al., 2009
אצות קשורות גם לאורגניזמים אחרים במסלולים ביוגיאוכימיים ,שרשראות מזון,
ואינטראקציות סימביוטיות .מסיבה זו ,קיים חשש ששינויי האקלים והתחממות כדה"א עלולה
להשפיע על מיני האצות ודפוס התפוצה שלהם ישתנה דבר שיוביל לתוצאות שלא ניתן
לחזות ).(Graham et al., 2009
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ספירולינה:
ספירולינה היא אצה מיקרוסקופית (ברוחב של כ 5 -מיקרון ואורך של כ 100-150 -מיקרון)
הגדלה בטבע בבתי גידול של אגמים ,ביצות ונהרות המתאפינים בטווח מליחות רחב ( FAO,
 .)2011צורתה של הספירולינה היא חוטים ספרליים (תמונה )1

תמונה  .1האצה ספירולינה (מתוך (Canter-Lund and Lund, 1995

ספירולינה יכולה לשרוד בתנאי סביבה קשים .אצה זו שייכת לקבוצת חיידקים מבצעי
פוטוסינתזה הקרויים ציאנובקטריה (הידועה גם בשם אצות כחוליות) ,הנחשבת לאחת מצורות
החיים הקדומות ביותר על פני כדה"א.
המקסיקנים גילו את הספירולינה כנראה במאה ה 16-ואצטקים השתמשו בה עוד לפני כן למאכל.
הספירולינה היא אחת מבין האצות המככבות היום בעולם המסעדות .ספירולינה מיוצרת בישראל
על ידי חמישה יצרנים :אלג'ימור ,אבונדנס ,ספירולינה IL ,גרין ספירולינה והמגדל רון גיא .סה"כ
שטח החוות נכון ליוני , 2016כ 43-דונם מתוכו שטח הגידול נטו הינו כ 20-דונם .שטח זמין
להתרחבות החוות כ 170-דונם (הערכה) .תחום זה מעסיק  45עובדים והנו השני בהיקפו אחרי
הקרוטנואידים .בישראל מיוצרים מידי שנה כ 66-טון ספירולינה בתפוקה ממוצעת של כ 3.3-טון
יבש לדונם .ספירולינה נמכרת מיובשת או קפואה במחיר של כ₪ 100-לק"ג בשער החווה ,או בכ-
 ₪ 400לק"ג במכירה ישירה לצרכן .סה"כ הפדיון המוערך ממוצר זה עומד על כ 2.75-מיליון  $או
 10.6מיליון  .₪הפדיון לעובד מסתכם בכ 24.0 -מיליון  ,₪בעוד הפדיון לדונם (נטו) עומד על 52.0
מיליון ( ₪לוי ומוזס .)2016 ,הספירולינה עשירה מאוד בחלבון והדבר מתבטא בתפוקת חלבון
לדונם הגבוהה פי  20מסויה ,פי  40מתירס ופי  200מבשר בקר (.) FAO, 2011
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שימושים בספירולינה:
מספירולינה מייצרים כיום תוספי מזון לבני-אדם ולבע"ח וכמו-כן פיקובילינים  -פיגמנטים
חלבוניים המשמשים כצבעי מאכל טבעיים בתעשיות המזון והקוסמטיקה (פיקואריתרין  -אדום
ופיקוציאנין – כחול) וליישומים מדעיים ,בעיקר בתחום המיקרוסקופיה (גרין ספירולינה).
ספירולינה הינה מועמדת אידיאלית לשמש כתוסף מזון לבע"ח בשל הערכים התזונתיים הגבוהים
שלה (טבלה  )1ובשל היותה קלה לעיכול .היא מכילה תערובת ייחודית של ערכים תזונתיים,
ויטמינים מקבוצת  B ,ריכוז חלבון גבוה ,בטא-קרוטן ,ויטמין  Eוחומצות שומן אומגה GLA) 6
 .)Acid Linolenic-γמחקר משנת , 2012בדק את ההשפעה של תוספת ספירולינה למזון של
מספר זני כבשים אוסטרליות .במחקר נבדקו תוספות ספירולינה בהיקף של  10%ו 20%-מכלל
המזון אותו קיבלו הכבשים .נמצא כי לתוספת של  10%ספירולינה הייתה השפעה חיובית על קצב
הגידול ,מאפיינים של תצורת ומבנה הגוף ומשקל הכבשים( .לוי ומוזס)2016 ,
הספירולינה מסייעת לחיזוק המערכת החיסונית ) .(FAO, 2011בשל התכולה הגבוהה יחסית של
מינרלים ויטמינים ומיקרו חומרים מזינים המצויים בספירולינה משתמשים בה בהתמודדות עם
מחלות שונות כגון איידס .הספירולינה אינה מאפשרת לנגיף ה HIV -להדביק את התאים ולכן
הוא אינו יכול לשכפל את עצמו בתוכם .וככה זה עוזר לחולי האיידס לנהל חיים טובים יותר.
בזכות אחוז החלבון הגבוה שיש בספירולינה אנשים רבים משתמשים בה כתוסף מזון אידאלי
(.) FAO, 2011
מחקרם של (  ))2001( Ötleş & Pireמראה שהספירולינה מכילה כמויות בלתי רגילות של חומצת
גמא-לינולנלית .חומצה זו היא חומצת שומן חיונית המשמשת גם כמעכבת לאנזימים הנחוצים
להפיכת ההורמון הזכרי טסטוסטרון לצורתו הפעילה יותר – דיהידרו-טסטוסטרון .בנוסף ,היא
תורמת לעיכוב ביוכימי המשחק תפקיד מרכזי בהאטת התהליכים התלויים בפעילות
הטסטוסטרון ,כגון הקרחה והגדלה שפירה של בלוטת הערמונית
לספירולינה יתרונות בריאותיים רבים נוספים .בין השאר ,היא פועלת נגד סרטן בזכות נוגדי
חמצון ,משפרת את בריאות מערכת העיכול ,מכילה חלבון צמחי וחומצות אמינו לבניית שרירים
וטובה לעיניים ולראיה.) FAO, 2011) .
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טבלה  :1ערכים תזונתים של ספירולינה (גרין ספירולינה)

תנאי גידול הספירולינה:
את הספירולינה ניתן לגדל במדיום נוזלי המכיל מלחים שונים על מנת לספק לאצות את
המינרלים הדרושים לה (בעיקר חנקן ,זרחן ופחמן) .ה pH -במדיום צריך להיות בין  8ל 11 -על
מנת להקשות על מיקרואורגניזם אחרים להתחרות בגידול הספירולינה (אתר .)antenna
קצב הגדילה של ספירולינה מושפע בעיקר מהטמפרטורה 30-35 .מעלות צליוס הינם
אופטימליים ,מתחת ל 15-20 -מעלות הגידול נעצר ומעל  38-40מעלות הספירולינה נמצאת בסכנה
ממשית.
כמו כל יצור פוטוסינטטי ,הספירולינה צריכה מקור אור בכדי לבצע את תהליך הפוטוסינתזה שבו
היא מייצרת מחומרים מנרליים פשוטים (פחמן דו חמצני ,מים ודשנים) חומרים אורגניים
פשוטים ובהמשך גם חומרים מורכבים כגון חלבונים ,פחמימות ,שומנים ,ויטמינים ,מינרלים,
פיגמנטים נוגדי חמצון ופיטוכימיקלים שונים.
ספירולינה אינה צריכה הרבה אור ,היא מסתפקת בכ 30%-60% -מאור שמש מלאה באם מדובר
בבריכה קטנה ואף פחות מזה כאשר מדובר באקווריום או בקבוקי פלסטיק משומשים .לשמש
יתרון בחימום הספירולינה בבוקר ללא צורך בחשמל אך חיסרון של הגברת אידוי המים .לכן,
בגידול ביתי ,מומלץ למקם אותה על אדן החלון או בגג או בגינה במקום מוצל .כמו כן ,ספירולינה
צריכה ערבול בכדי שכל האצות יזכו לחשיפה ישירה לשמש לפחות לכמה רגעים .בקנה מידה קטן,
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של פחות ממאה ליטר ,ניתן להשיג זאת ע"י משאבת אוויר לאקווריום .במקומות שבהם אין
חשמל ניתן לערבב את הספירולינה כמה פעמים ביום בצורה ידנית .חשוב לזכור שחשיפה
ממושכת לאור חזק יוצרת מצב שנקרא פוטוליזה ,מצב שבו הספירולינה אינה יכולה לבצע את
התהליכים הביוכימיים הנדרשים ולכן צריך לשמור על ערבוב תכוף אך לא אינטנסיבי מידי.
כשהערבול חזק מדי מופיע קצף במי הגידול ,קצף זה נוצר מתאי ספירולינה שלא עמדו במכה
שקיבלה בזמן הערבוב הנמרץ ודופן התא שלהם נבקע ותוכנו נשפך למים .ניתן גם להשתמש באור
וחימום חשמליים לגידול ספירולינה .מנורות פלורסנט הינן נוחות לשימוש ,מנורות להט או
סודיום יכולות לחמם את הספירולינה ולתת אור בו זמנית .גם גוף חימום של אקווריום יכול
לחמם את הספירולינה בחורף (אתר .)antenna
הברסינוסטרואידים )( Brassinosteroids (BRsהורמון צמחי) :
ברסינוסטרואידים הם משפחה של תרכובות אורגניות המשמשות כהורמונים לצמחים.
ברסינוסטרואידים הם הורמוני הצמחים האחרונים שנתגלו .הם התגלו לראשונה בגרגירי אבקה
של צמח הקנולה .מבנה ה )Brassinolide( Brassinolidהובהר באמצעות קריסטלוגרפיה בקרני
רנטגן .שמו המדעי של צמח הקנולה ,Brassica napus ,נתן לברסינוסטרואידים את שמם (אם כי
בתחילה הם נקראו ברסינים ( .))Brassinsב 1979 -בודדו  4מיליגרם של  Brassinolidמ227 -
קילוגרם של אבקת קנולה.(Saygideger and Deniz, 2008) .
ה Brassinolidחשוב לצמחים בתהליכים רבים כולל חלוקת תאים ,גידול מערכת ההובלה ,נביטה,
פריחה  ,התבגרות ,והתפתחות הרבייה .בנוסך לכך ה Brassinolidמשפיע גם על עמידות הצמח
מפני עקות שונות כגון טמפרטורה נמוכה וגבוהה ,זיהום חומרי הדברה ,ומליחות (Saygideger
) and Deniz, 2008מחקרים הראו גם השפעה חיובית של ההורמון על התמודדת אצות עם תנאי
עקה (למשל טמפרטורה גבוהה).
רוב המחקרים מתמקדים בהשפעת ההורמון על התמודדות עם עקת מליחות אך תחום זה כמעט
ולא נחקר על אצות כחוליות (ספירולינה) . (Saygideger and Deniz, 2008) .לספירולינה יש
יתרונות רבים ,אחד מהם הוא שהספירולינה יכולה לגדול במים מלוחים בהצלחה מסוימת
) )Habib2008אך יתכן שהורמון ה brassinolidישפר את התמודדת של הספירולינה במליחויות
שונות.
החוקרים  )2008( Saygideger and Denizחקרו את השפעת הבריסנוליד על התמודדות
ספירולינה עם רמות מליחות שונות (עד למליחות של  1.2אחוז) ומצאו השפעה חיובית של
 Brassinolidעל התמודדות ספירולינה עם ריכוזי מלח גבוהים.
בעבודה זו אבדוק את השפעת ההורמון  Brassinolidעל האצה הכחולית ספירולינה עם אחוזי
מליחות גבוהים יותר ,עד מליחות מי ים ( ,)3.5%על מנת לבחון אפשרות לגידול של ספירולינה במי
ים.
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שאלות החקר:
 .1באיזו מידה משפיע ההורמון הצמחי  Brassinolideעל גידול האצה ספירולינה.
 .2מהי השפעת השינוי במליחות המים (עד מליחות מי-ים) על גידול הספירולינה בשילוב עם
ההורמון .Brassinolide
המניע לעריכת מחקר זה הוא הרצון ליעול גידול האצה ספירולינה על ידי זירוז הגידול וע"י
חיסכון במשאבים .אנו משערים שהשימוש בהורמון הצמחי  Brassinolidיוביל לגידול מהיר יותר
של הספירולינה ויאפשר שימוש במים מלוחים ו/או מים מליחים ולחיסכון במים שפירים.
תרומת המחקר לסביבה היא בכך שהוא עשוי להוזיל את גידול הספירולינה ובכך להפכה לחלופה
אטרקטיבית לגידולים אחרים העשירים בחלבון כמו פולי סויה שאותם מגדלים ,בין השאר,
לצורך הזנת בעלי חיים ובעטיים נכרתים יערות רבים .כמו-כן שימוש כלכלי במים מליחים יסייע
למשק המים במדיניותו להגדיל את החסכון במים שפירים ובניצול יעיל של מים מליחים שאינם
ראויים לשתיה.
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 .3מהלך המחקר  -שיטות:
פירוט ההיבט המחקרי של העבודה:
משתנים תלויים:
קצב הגידול .מדד זה חושב מתוך השינוי בצפיפות האצות לאורך הניסוי.
משתנים בלתי תלויים:
מליחות ( )NaClהמים .האצות נחשפו למליחויות בטווח של  0%עד ל ,3.5% -ב  4טיפולים .בחרנו
בטווח זה מפני שריכוז המלח בים הוא כ 3.5% -ואנו רוצים במחקר זה לנסות להגיע לגידול
האצות במליחות הזהה למי-ים.
ריכוז ההורמון  .Brassinolideהאצות נחשפו לטווח ריכוזי ההורמון של  0עד  2מ"ל לליטר מתוך
תמיסה נוזלית המכילה  0.0075%הורמון ( 0-0.15מ"ג הורמון לליטר) ,ב 4טיפולים .בחרנו את
הטווח הזה מפני שהכמות המומלצת היא  6מ"ל ל 15 -ליטר ( 0.03מ"ג הורמון לליטר) וברצוננו
היה לבדוק גם ריכוזים גבוהים מהכמות המומלצת .תוך כדי מהלך המחקר החלפנו את סוג
התכשיר מנוזל לאבקה המכילה  0.01%הורמון ( פורמולציה שונה) אך שמרנו על הריכוזים
הסופיים קבועים.
חזרות וריבוי פריטים:
כל טיפול כלל  3חזרות .בשל גודלן הקטן ,כל דגימה הכילה מיליונים רבים של אצות.

שיטות מדידה:
 .1צפיפות אצות :צפיפות האצות נמדדה בעזרת הספקטרופוטומטר שהוא
מכשיר המאפשר למדוד את בליעת האור של דגימה כל שהיא באורכי גל
שונים .ניתן למדוד את צפיפות האצות במים בכך שממלאים מבחנות
קטנות (קיווטות) של מים מבקבוקי הטיפול ,מכניסים את המבחנה לתוך
הספקטרופוטומטר ורואים מהי בליעת האור באורך גל  680ננומטר.
מדידה זו נמצאת בשימוש רב לצורך הערכת צפיפות אצות מכיוון שאור
באורך גל  680ננומטר נבלע בחוזקה על ידי כלורופיל המאפיין אצות במים.
יחד זאת ,יש לזכור כי מדידה זו אינה ישירה ולכן בעבודה זו ניסינו גם
לבחון אותה מול מדידות משקל יבש( .תמונה )2
 .2מליחות :מליחות המים נבדקה בעזרת רפרקטומטר .על קצה המכשיר
מטפטפים כמה טיפות מים והמכשיר מראה את אחוז מליחות המים לפי
השינוי במקדם שבירת האור שלהם.
 .3בחינה מיקרוסקופית  -על מנת לבחון את נקיון התרבית ( האם גדלו
בתרבית מיקרו אורגניזמים אחרים מלבד ספירולינה) והאם יש
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שינוים במורפולוגיה (צורת) האצה .לקחתי טיפות מים מהבקבוקים
וטפטפתי טיפות קטנות על זכוכית נושא וסגרתי עם זכוכית מכסה
וצלמתי עם המקרוסקופ בהגדלה .40X

 .4מדידת משקל יבש :על מנת לבדוק את צפיפות הביומאסה השתמשתי במערכת סינון
המורכבת מ 3כוסות סינון המחוברות למלכודת נוזלים שמחוברת למשאבת וואקום
(תמונה  .)2את הדוגמאות
סיננתי בנפח  100מ"ל על פילטר
 GF/Aשיובש ונשקל לפני .
לצורך הסינון לקחתי את
הפילטרים הכנסתי לתוך כוסות
הסינון ושפכתי לכוס את ה100
מ"ל מהדוגמא .בסוף הסינון
הוצאתי את הפילטרים יבשתי
אותם במיקרוגל ושקלתי
(במשקל המודד אלפיות גרם)
לצורך חישוב המשקל היבש.
את המשקל היבש חשבתי לפי
ההפרש של המדידה הסופית
למדידה הראשונה חלקי נפח
המים שסוננו.

תמונה  :2מערכת הסינון ששימשה למדידות משקל יבש בניסוי
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ניסוי :1
מטרת הניסוי :בדיקת השפעת הורמון  Brassinolidהבריסנוליד (בנוזל) על גידול הספירולינה
בריכוזים שונים של ההורמון ( 0.4 ,0.2 ,0ו2 -מ"ל לליטר)
אופן ההכנה לניסוי:
לקחתי  12בקבוקים של  1.5ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו
בבקבוקים לפני הניסוי .בכל בקבוק שמתי ליטר מים 10 ,גרם סודה לשתייה (כמקור פחמן
ולוויסות ה ,)pH -ו 1 -מ"ל דשן שפר ( )7-3-7+3כמקור למלחי הזנה כזרחן ,חנקן ואשלגן (איור.)1
כל בקבוק חוררתי בחלקו העליון כדי שצינורית אוויר 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 .בנוסף בעבוע האוויר מאפשר לאצות לבצע
חילוף גזים (ביום בעיקר פחמן דו חמצני ובלילה בעיקר חמצן).
חילקתי את הניסוי ל 4 -טיפולים ,בכל אחד שלוש חזרות (טבלה :)2
 .1בטיפול ה 1 -ריכוז ההורמון היה  0מ"ל לליטר
 .2בטיפול ה 2 -ריכוז ההורמון היה  0.2מ"ל לליטר
 .3בטיפול ה 3 -ריכוז ההורמון היה  0.4מ"ל לליטר
 .4בטיפול ה 4 -ריכוז ההורמון היה  2מ"ל לליטר
טבלה  :1פירוט הרכיבים בטיפולים השונים בניסוי 1

טיפול 1

טיפול 2

טיפול 3

טיפול 4

הרכב
מים

 1000מ"ל

 1000מ"ל

 1000מ"ל

 1000מ"ל

סודה לשתיה

 10גרם

 10גרם

 10גרם

 10גרם

דשן שפר

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

תמיסת  0.0075%( Brassinolidהורמון)

 0מ"ל

 0.2מ"ל

 0.4מ"ל

 2מ"ל

הניסוי נמשך  10ימים .במהלך ה 10ימים נבדקה צפיפות האצות .את
הצפיפות מדדנו בעזרת הספקטרופוטומטר .בנוסף לקחתי דוגמיות
לבדיקה במיקרוסקופ בשביל לראות האם הספירולינה שולטת
בתרבית והאם ישנם שינוים מורפולוגיים בצורתה של הספירולינה.

איור  :1הכנת מערך הניסוי
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ניסוי :2
מטרת הניסוי :לבדוק מה השפעת ( Brassinolidבאבקה) בריכוז היעיל ביותר שנמצא בניסוי
מספר  1על גידול ספירולינה במליחויות שונות.
אופן ההכנה לניסוי:
לקחתי  24בקבוקים של  1.5ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו
בבקבוקים לפני הניסוי .בכל בקבוק שמתי ליטר מים 10 ,גרם סודה לשתייה ,ו 1 -מ"ל דשן שפר
( .)7-3-7+3כל בקבוק חוררתי בחלקו העליון כדי שצינורית האוויר תוכל להיכנס לתוך הבקבוק.
הצינורית אפשרה ערבול של המים במטרה שכל אצה תוכל לקבל אור ,שכן אם המים עומדים רק
האצות הנמצאות בקרבת הבדפנות מצליחות לבצע פוטוסינתזה בצורה ראויה .בנוסף בעבוע
האוויר מאפשר לאצות לבצע חילוף גזים (ביום בעיקר פחמן דו חמצני ובלילה בעיקר חמצן).
בהתאם לתוצאות ניסוי  1נבחר ריכוז  Brassinolidהמיטבי כ 2 -מ"ל לליטר ( 0.15מ"ג/ליטר).
אך בניגוד לניסוי מספר  1השתמשתי בהורמון שהגיע בפורמולציה שונה (אבקה בריכוז הורמון
של  )0.01%ולא בהורמון בתמיסה נוזלית כמו בניסוי הקודם.
השפעת  4מליחויות שונות ( )3.5% ,2% ,1% ,0%על גידול ספירולינה נבדקה בתוספת Brassinolid
וללא תוספת (סה"כ  8טיפולים –  4מליחויות עם הורמון ו 4 -מליחויות ללא הורמון ,בכל טיפול 3
חזרות ,פירוט בטבלה .)3

הניסוי נמשך שבוע .במהלך השבוע נבדקה צפיפות האצות ובסוף השבוע חושב ההפרש בין צפיפות
ההתחלתית לצפיפות הסופית .את הצפיפות מדדנו בעזרת הספקטרופוטומטר .בנוסף לקחתי
דוגמיות לבדיקה מיקרוסקופית על מנת לראות האם הספירולינה שולטת בתרבית והאם ישנם
שינוים בצורתה.
טבלה  :3פירוט הרכיבים בטיפולים השונים בניסוי 2

הרכב

טיפול 1

טיפול 2

טיפול 3

טיפול 4

מים

1000
מ"ל

1000
מ"ל

1000
מ"ל

1000
מ"ל

1000
מ"ל

 10גרם

 10גרם

 10גרם

 10גרם

 10גרם

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 0 Brassinolidמ"ל

 0מ"ל

 0מ"ל

 0מ"ל

 2מ"ל

 2מ"ל

 2מ"ל

 2מ"ל

 10גרם

 20גרם

 35גרם

 0גרם

 10גרם

 20גרם

 35גרם

סודה לשתיה  10גרם
דשן שפר
NaCl

 0גרם
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טיפול 7

טיפול
8

טיפול  5טיפול 6
1000
מ"ל

1000
מ"ל

1000
מ"ל

 10גרם

 10גרם
 1מ"ל

ניסוי :3
מטרת הניסוי :מכיוון שניסוי  1הראה תוצאות חיוביות לתוספת ההורמון (בנוזל) ואילו ניסוי 2
הראה תוצאות שליליות (בפורמולצית אבקה) בחרתי לבדוק שוב את השפעת הורמון
ה Brassinolidעל גידול הספירולינה במליחויות שונות אבל הפעם בפורמולציה הנוזלית.
לקחתי  12בקבוקים של  1.5ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו
בבקבוקים לפני הניסוי .בכל בקבוק שמתי ליטר מים 10 ,גרם סודה לשתייה ,ו 1 -מ"ל דשן שפר
( .) 7-3-7+3כל בקבוק חוררתי בחלקו העליון כדי שצינורית האוויר תוכל להיכנס לתוך הבקבוק.
הצינורית אפשרה ערבול של המים במטרה שכל אצה תוכל לקבל אור ,שכן אם המים עומדים רק
האצות הנמצאות בקרבת הבדפנות מצליחות לבצע פוטוסינתזה בצורה ראויה .בנוסף בעבוע
האוויר מאפשר לאצות לבצע חילוף גזים (ביום בעיקר פחמן דו חמצני ובלילה בעיקר חמצן).
בהתאם לתוצאות ניסוי  1נבחר ריכוז  Brassinolidהמיטבי כ 2 -מ"ל לליטר.
השפעת  2מליחויות ( 0%ו )3.5%על גידול ספירולינה נבדקה בתוספת  Brassinolidוללא תוספת
(סה"כ  4טיפולים – 2מליחויות עם הורמון ו 2 -מליחויות ללא הורמון ,בכל טיפול  3חזרות ,פירוט
בטבלה .)4

הניסוי נמשך שבוע .במהלך השבוע נבדקה צפיפות האצות ובסוף השבוע חושב ההפרש בין צפיפות
ההתחלתית לצפיפות הסופית .את הצפיפות מדדנו בעזרת הספקטרופוטומטר .בנוסף לקחתי
דוגמיות לבדיקה מיקרוסקופית על מנת לראות האם הספירולינה שולטת בתרבית והאם ישנם
שינוים בצורתה.
טבלה  : 4פירוט הרכיבים בטיפולים השונים בניסוי 3

הרכב

טיפול
1

טיפול2

טיפול 3

טיפול 4

מים

1000

1000

1000

 1000מ"ל

מ"ל

מ"ל

מ"ל

סודה
לשתיה

 10גרם

 10גרם

 10גרם

 10גרם

דשן שפר

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 1מ"ל

 0 Brassinolidמ"ל

 0מ"ל

 2מ"ל

 2מ"ל

 35גרם

 0גרם

 35גרם

NaCl

 0גרם
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כיול מדידות ספקטרופוטומטר למשקל יבש:
בסוף ניסוי  3נלקחו  11תרביות ספירולינה מהבקבוקים בטיפולים השונים ונמדדו במקביל
בספקטרופוטומטר באורך גל  680ננומטר ( )OD680ובשיטת המשקל היבש.
תוצאות המדידות שימשו לייצור עקומת כיול למדידת ביומאסה על פי מדידות ספקטרופוטומטר.
לצורך בניית עקומת הכיול נבנה בתכנת  EXCELגרף פיזור  XYכאשר ערכי ה  Xהם תוצאות
הספקטרופוטומטר וערכי ה  Yהם תוצאות המשקל היבש .לגרף הותאם קו מגמה עם משוואה
המתארת את הקשר המתמטי (לינארי) ומקדם התאמה ( )R2המעיד על רמת ההתאמה בין
המדדים .על מנת לקבל יותר נתונים נלקחו גם נתונים מכיולים דומים שעשו תלמידות אחרות
בעבודת הגמר שלהן בחממה.
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 .4תוצאות :
ניסוי  - 1בניסוי זה נבדק מה הוא הריכוז של ההורמון הצמחי  Brassinolidהיעיל ביותר

לגידול הספירולינה.

איור  :2השפעת ריכוז ה Brassinolidעל גידול ספירולינה לאורך עשרה ימים  .הקווים השונים
הם עקומות הגידול הממוצעים של האצה בריכוזי ההורמון השונים .קווי השגיאה מיצגים את
סטיית התקן.

מתוצאות ניסוי מספר  1ניתן לראות שהספירולינה גדלה גידול ניכר במהלך  10ימי הניסוי .בנוסף
אפשר לראות שיש הבדל משמעותי בין גידול הספירולינה בהשפעת ריכוזי הורמון שונים וניתן
לראות שהגידול המרבי התקבל בתוספת של  2מ"ל הורמון לליטר תרבית .לעומת זאת בריכוזים
נמוכים יותר ( 0.4ו  0.2מ"ל) לא נראה הבדל משמעותי לעומת הביקורת תוך  10ימים (איור )2
התצלומים המיקרוסקופים מאמתים את תוצאות מדידת הספקטרופוטומטר (צפיפות אצות
הגבוהה ביותר בתוספת  2מ"ל הורמון) ומראים כי התרביות נשלטו על ידי ספירולינה ולא על ידי
אצות אחרות (איור .)3
17

ריכוז הBrassinolid

צילום מיקרוסקופ
40X

0

 0.2מ"ל

 0.4מ"ל

 2מ"ל

איור  .3צילומי תרביות האצות עם ריכוזי הורמון שונים (ניסוי  . )1בתמנות אלו רואים את
צפיפות סיבי הספירולינה .תאריך הצילום 17.5.18 :הגדלה של פי .40
תמונות הצילומים המיקרוסקופיים תומכות בתוצאות שנראו בגרף ,ריכוז של  2מ"ל לליטר הוא
הריכוז המיטבי לגידול ספירולינה במים מתוקים (הוביל לצפיפות סופית גבוהה פי  2מזו של
האצות שלא קיבלו תוספת הורמון).
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ניסוי -2

בניסוי זה נבדקה השפעת המליחות עם ובלי הורמון הBrassinolid

(בפורמולציית אבקה).

איור  . 4השפעת ההורמון הצמחי  Brassinolideבמליחויות שונות .העמודות בצבע האדום
והכחול מיצגות את ההפרש בין צפיפות הספירולינה בתחילת הניסוי ובסוף הניסוי .בלי הורמון
זה הגרף האדום ועם ההורמון זה הגרף הכחול .קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן.
מתוצאות ניסוי  2אפשר לראות מגמה ברורה של השפעה שלילית למליחויות גבוהות מ  10גרם
לליטר על גידול האצה .בנוסף ניתן לראות שללא תוספת מלח הספירולינה גדלה טוב יותר
בממוצע עם הורמון (אך לא בצורה מובהקת) .במליחויות גבוהות יותר השפעת תוספת ההורמון
היתה שלילית (איור .)4
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ניסוי  - 3בניסוי זה נבדקה השפעת המליחות ( )3.5%עם ובלי הורמון הBrassinolid
בפורמולציה הנוזלית.

איור  :5השפעת ההורמון הצמחי  Brassinolideבתוספת מליחות ( 35גרם לליטר מיצגים את
המליחות במי ים)  .העמודות בצבע האדם והכחול מיצגות את ההפרש בין צפיפות הספירולינה
בתחילת הניסוי ובסוף הניסוי .הגרף האדום זה הגרף בלי ההורמון והגרף הכחול זה הגרף עם
ההורמון .קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן.
מתוצאות ניסוי  3ניתן לראות שתוספת ההורמון הצמחי  ,Brassinolideגם במליחות  0%וגם
במליחות  ,3.5%השפיעה לרעה על גידול הספירולינה ,בנוסף לכך גם למליחות הייתה השפעה
שלילית על גידול הספירולינה כפי שרואים בגרף (איור .)5
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ריכוז המלח

ריכוז הBrassinolid

 0גרם לליטר

 0מ"ל

 0גרם לליטר

 2מ"ל

צילום מיקרוסקופ
X40

 0מ"ל
 35גרם לליטר

 35גרם לליטר

 2מ"ל

איור  : 6צילומי תרביות האצות עם ריכוזי הורמון שונים ומליחיות שונות (ניסוי  , )3בתמונות
אלו רואים את צפיפות סיבי הספירולינה .הגדלה פי 40
צילומי האצות מראים שהספירולינה גדלה בתרבית ולא אצות אחרות ושצורתה לא השתנתה.
בתצלומים נראה שהצפיפות הכי גדולה נראתה ב 35גרם מלח לליטר ללא תוספת Brassinolid
אך מדידה זו אינה כמותית ולכן כדאי לסמוך על תוצאות הספקטרופוטומטר שהראו שהתרבית
עם ה 0גרם מליחות ו 0גרם  Brassinolidהגיע לצפיפות הגבוהה ביותר (איור .)6
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כיול ספקטרופוטומטר למדידות משקל יבש-

איור  : 7עקומות כיול של מדידות ספקטרופוטומטר למשקל יבש של ספירולינה שנעשו בעבודה
זו( אוראל=נקודות אדומות) ובעבודות גמר מקבילות ( אורי= נקודות ירוקות ,ושונר = נקודות
כחולות) ערכי הספקטרופוטומטר מכופלים ב 1,000בשביל הנוחות.
על מנת לבחון באיזו מידה מתאימות מדידות הספטרופוטומטר לצפיפות האצות בדוגמה ,ערכתי
בסוף ניסוי  3כיול בין מדידות הספקטרופוטמטר למדידות משקל יבש (איור  .)7בכיול שבצעתי
נמצאה התאמה פחות טובה  R2=0.6493לעומת ההתאמה של תלמידות עבודות גמר אחרות
(ההתאמה של אורי  R2 = 0.9788וההתאמה של שונר  .)R2 =0.9817כמו כן ,גם שיפוע קו המגמה
נמצא חריג – גדול בהרבה מאלו של הכיולים האחרים ,דבר המעיד על תוצאות ספקטרופוטומטר
נמוכות במיוחד ,או על תוצאות משקל יבש גבוהות במיוחד.
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 .5דיון:
מטרת העבודה הייתה לבדוק האם הורמון ה  Brassinolidיעזור ויזרז את גידול הספירולינה
בתוספת ריכוזים שונים של מלח ,דבר זה עלה מפני שבעולם כורתים יערות רבים לצורך גידול
מזון לבעלי חיים וחקרתי שלספירולינה יש יתרונות בריאותיים רבים ותכולת חלבון גבוהה אשר
יכולים לאפשר להשתמש בה להזנת בעלי חיים כתחליף לגידולים חקלאיים אשר עבורם כורתים
את היערות (בעיקר סויה) .האצה לעומת זאת ,אינה דורשת הרבה משאבים מבחינת קרקע
חקלאית ומים מתוקים  ,אך גידולה עדיין אינו זול ויעיל מספיק על מנת להפוך אותה לתחליף
ראוי.
השפעת ההורמון על גידול האצה:
בניסוי הראשון שנערך ללא תוספת מלח ,ההורמון זירז את גידול הספירולינה בצורה ניכרת.
ההבדל הגדול ביותר ( פי  )2נראה בתוספת של  2מ"ל הורמון לליטר תרבית (איור  .)2המסקנה היא
שריכוז ההורמון הכי יעיל לגידול הספירולינה הוא  2מ"ל לליטר ( 0.15מ"ג הורמון לליטר).
בהתבסס על ניסוי זה נבדקה יעילות תוספת ההורמון בריכוז  2מ"ל לליטר בריכוזי מלח שונים
(ניסוי  ,2איור  . )4בהשוואה לגידול במליחויות שונות ללא ההורמון ,נראה שככל שריכוז המלח
במצע עולה גידול הספירולינה נפגע ,בנוסף בכול ריכוזי המלח שנבדקו תוספת ההורמון פגעה
בגי דול הספירולינה אך יש להתייחס לתוצאות אלו בזהירות כי כאשר מסתכלים על סטיות התקן
נראה שההבדלים בין הטיפולים השונים לא משמעותים .המסקנה מניסוי זה שההורמון
 Brassinolidלא מועיל לגידול הספירולינה בהתמודדות עם המליחויות השונות .תוצאות אלו אינן
מתאימות לתוצאות שנמצאו במאמר של ( ,Saygideger (2008במאמר זה נמצא שתוספת
 Brassinolidעזרה חלקית בהתמודדות עם עקת מלח .למשל במליחות  9גרם מלח/ליטר בדומה
למליחות  10גרם מלח/ליטר בניסוי שלי נראתה השפעה חיובית מקסימלית על גידול הספירולינה,
בניסוי שאני ערכתי לעומת זאת רואים שמליחות של  10גרם לא השפיעה לרעה אבל תוספת
ההורמון במליחות של  10גרם/ליטר כן השפיעה לרעה .במליחויות הגבוהות יותר יתכן שההבדלים
נובעים מכך שהמליחויות במחקר הגיעו עד  12גרם לליטר בלבד לעומת הניסוי שאני ערכתי בו
המליחות הגיע עד  35גרם לליטר .הסבר אפשרי נוסף יכול להיות שזן האצה שנעשה בו שימוש
בניסוי של) Saygideger (2008היה שונה מזן האצה שאני השתמשתי (למין האצה Spirulina
 platensisידועים זנים רבים).
דבר נוסף שנבדק בעבודה הינו השפעת פורמולצית ההורמון (החומרים המלווים את ההורמון
בתכשיר -באבקה או בנוזל) על פעילותו .בניסוי מספר  2יכול להיות שחוסר ההשפעה נבע מהשינוי
בפורמולצית ההורמון (שוני בין האבקה לנוזל) אבל תוצאות ניסוי מספר  3הראו שגם כאשר
נעשה שימוש באותו חומר התוצאות הם שונות .הטמפרטורה יכולה להיות הסיבה להבדל בגידול
הספירולינה בניסויים  2ו 3בגלל שהניסויים נערכו בזמנים שונים ויתכן שלטמפרטורת הסביבה
הייתה השפעה על הגידול.
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שימוש בספקטרופוטומטר למדידת ריכוז ספירולינה-
תוצאות הכיול שבצעתי הראו התאמה נמוכה לעומת התוצאות שהתקבלו בכיולים דומים שבוצעו
על ידי תלמידות אחרות במקביל (איור  .)7ייתכן שהסיבה להבדלים בהתאמה ובשיפוע קו המגמה
קשורה לכך שהבדיקה שערכתי בוצעה בסוף הניסוי ובעקבות כך ריכוז הכלורופיל היה נמוך (צבע
התרבית היה צהוב בחלק מהדוגמאות) .מדידת הספקטרופורטומטר נערכה באורך גל  680ננומטר
ואורך גל זה נבלע בצורה חזקה על ידי כלורופיל לכן כשריכוזי הכלורפיל באצה נמוכים נקבל פחות
בליעת אור לעומת משקל האצה .השוואת הכיולים שאני מציג כאן מדגישה את הסכנות לטעות
במדידה זו ושאת בדיקת צפיפות האצות בספקטרופוטמטר צריך לעשות לפני סוף גידול האצות
כאשר האצות עדיין ירוקות ,שזה אומר שיש בהם את הכלורופיל לבדיקת בליעת האור.

המלצות להמשך
למרות שהקפדתי לערוך ניסוי לפי כל הכללים המקובלים ולשמור על כל מרכיבי החקר המדעי,
כעת לאחר שסיימתי אני חושב שניתן לשפר את הניסוי:
א.

לבצע את כל הניסויים במקביל כך שלטמפרטורה לא תהיה השפעה.

את בדיקת הכלורופיל ומשקל יבש יש לבצע כאשר תרביות האצות נראות טוב
ב.
ועדיין בשלב הגדילה (לפני שמתחילה תמותה)
להוסיף עוד חזרות לניסוים .
ג.
לעשות את המדידות של הניסוים בתכיפות גבוה יותר ( פעם ביומים)
ד.

המלצות למגדלי ספירולינה:
בהתבסס על תוצאות מחקר זה אינני יכול להמליץ על שימוש בהורמון ה
.1
 Brassinolidבקנה מידה מסחרי מפני שבניסוי  1התוצאות היו חיוביות בגידול
הספירולינה לעומות זאת בניסוי  2התוצאות החיוביות לא חזרו על עצמם .אך אני ממליץ
להמשיך לחקור את השפעת ה Brassinolidעל הספירולינה מפני שבניסוי  1הייתה
השפעה חיובית ובניסוי  2ו 3שלילית ונראה שהתוצאות אינן חד משמעיות.
לגבי שימוש בהורמון  Brassinolidעל מנת לגדל ספירולינה במליחויות גבוהות
.2
תוצאות המחקר אינן מראות על השפעה חיובית ולכן אינני ממליץ כרגע על שימוש
בהורמון .אף על פי כן ,בהתבסס על תוצאת מחקרו של ) ,Saygideger (2008גם כאן אני
ממליץ על המשך מחקר כי נראה שלהורמון ה  Brassinolidפוטנציאל לסייע במשימה
החשובה של גידול מזון במים מלוחים/מליחים.
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מחקרי המשך:
מכוון שהניסויים שערכתי לא נעשו במקביל אני חושב שהטמפרטורה השפיעה
.1
על גידול הספירולינה ויתכן שהתוצאות הושפעו .אני מציע לעשות ניסוי המשך לניסוים
הנתונים בו תבדק השפעת הטמפרטורה על גידול הספירולינה בתוספת ההורמון
.Brassnolid
בנוסף אני מציע לעשות ניסוי ולבדוק אם יתרונותיה הבריאותיים של
.2
הספירוליה כגון חלבון ,סידן ,ברזל ועוד נפגעו או השתפרו בעקבות הוספת ההורמון על
גידול הספירולינה (במים מתוקים ובמים מלוחים).

25

: רשימת מקורות.5


Canter-Lund, H., & Lund, J.W.G. (1995). Freshwater Alge – Their microscopic
world explored. Biopress Limited, p. 233.



FAO report (2011). SPIRULINA – A LIVELIHOOD AND A BUSINESS
VENTURE. http://www.fao.org/3/a-az386e.pdf



Graham, J., Graham, L. and Wilcox, L.,(2009).Algae. second edition, Benjamin
Cummings. pp.1-12 תוגרם לעברית על ידי ד"ר אלי קלמנזון-



Habib, M. A. B. (2008). Review on culture, production and use of Spirulina as

food for humans and feeds for domestic animals and fish. Food and agriculture
organization of the united nations.


Ötleş, S., & Pire, R. (2001). Fatty acid composition of Chlorella and Spirulina
microalgae species. Journal of AOAC international, 84(6), 1708-1714 .



Saygideger, S., & Deniz, F. (2008). Effect of 24-epibrassinolide on biomass,
growth and free proline concentration in Spirulina platensis (Cyanophyta)
under NaCl stress. Plant growth regulation, 56(3), 219-223 .

-antenna אתר
 נלקחhttp://www.spirulinelacapitelle.com/docs/prod_spiruline_EN.pdf1.
23.01.18 בתאריך



- אתר האוניברסיטה של הוואנה



 נלקח- http://www.chm.bris.ac.uk/motm/brassinolide/brassinolideh.htm
15.01.18 בתאריך
. מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית- ענף האצות.)2016( . מוזס נ,.לוי ע
-ב
זמין
.החקלאות
משרד
דוח
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Documents/seawe



ed_industry.pdf
http://www.greenspirulina.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D
7%A0%D7%94/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7
%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/

26



