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, קבלתי עצות ותמיכה והפנמתי דרכים חדשות לפתרון במשך עבודת הגמר רכשתי מידע רב

להביע  את תודתי האישית והערכתי על העזרה שקיבלתי לאורך כל העבודה,  בעיות. ברצוני

 מילים רבות לא ישקפו את הערכה הרבה שיש לי אליכם. 

 אותי בכל צעד וצעד שעברתי מתחילת העבודה וליוותלי   המנחה שלי בעבודה גל דישון, עזרת

על ההקרבה הרבה שהקרבת בשבילי ובשביל   תודה על המידע הרב שלמדתי ממך, ועד סופה,

זה התחיל מאופן הכנת הנסיוים ועד ההגעה לכפר בשביל כתיבת העבודה, תודה . העבודה

שתמיד היית לצידי ועזרת לי בשביל שאצליח. גל אתה יותר ממנחה לעבודת הגמר אתה מורה 

 לחיים.

תודה רבה גי, תודה על המידע הרב שהענקת לי בתחום הביולוריבי מרגלית, המורה לביולוגיה 

עכשו אני מבין ויודע שזכיתי, בגלל  בחירה זו  למדתי  עבודת הגמר בכלל שבחרת בי שאעשה את 

ה בניסוחים לאורך העבודה, הרבה מאוד על דברים שבחיים לא חשבתי שאדע, תודה על העזר

בדיקנות בשביל התיקונים שהעבודה תיהיה יותר טובה. ריבי תודה על זה שקראת את העבודה 

 מעריך מאוד.

את תודה רבה על זה שהכרת לי  ,עזרת לי מאוד במהלך העבודה  olivetech מחברת נייפלדדני 

את ההשפעה  ולבדוק עלה לי הרעיון לעשות את עבודות גמר  שבזכותך  assinolid rBהורמון ה

דה רבה על זה שקראת את העבודה ביסודיות ומצאת טעויות ותשל ההורמון על הספירולינה, 

 שאוכל לתקן. דני בזכותך העבודה היית  לי יותר מעניינת . 
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 תקציר .1

 שתים מהבעיות המרכזיות העומדות מפני האנושות כיום הינן מחסור במים ובמזון.

מתבצעת במידה  כריתת היערות  .הזנת בעלי חייםגידול מזון ל בעולם כורתים יערות רבים לצורך

בתערובות להזנת סויה המשמשת כמקור חלבון מרכזי  רבה על מנת לפנות מקום לגידולי שדה כמו

בבתי הגידול של היצורים החיים ביער וגם בתהליכים הקשורים פוגע רבות , דבר הבעלי חיים

 הזנת בעלי חייםאספקת חלבון לך ורת המבטיחות לציואחת האפשרולאקלים כדור הארץ. 

חלבון. היתרון בגידול  %65כ המכילה ,היא אצת הספירולינה קום הגידולים הקימים()במ

אפשר לגדל אותה במקומות בהם לא  אשלא צריך בשבילה קרקע חקלאית אלהוא ספירולינה 

 מתאפשרת חקלאות רגילה.  

ם מלוחים ובכך לחסוך במי ולה לגדול במידה מסויימת גם במיםיכ הספירולינהיתרון נוסף שאצת 

 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 

 . rassinolid Bבהורמון ה 

ה במליחויות ידול הספירולינזו בוצעו שלושה ניסוים אשר בחנו את יעילות ההורמון על ג הבעבוד

אך עולה מהם שבתנאים מסוימים תיתכן השפעה  ,תוצאות הניסוים אינן חד משמעיות .שונות

התוצאות אלו לא  ,ם זאתעיחד  .תוצרת בתוך שבועים( 2חיובית של ההורמון על גידול האצה )פי 

אלא אפילו  ותעם מליחהאצה כמו כן לא נראתה השפעה חיובית על התמודדות  .עצמן חזרו על

 .השפעה שלילית

לאור תוצאות העבודה אני ממליץ להמשיך לחקור ולבדוק את השפעת תוספת הורמון ה 

Brassinolid   על גידול הספירולינה בטמפרטורות שונות )משתנה היכול להסביר את ההבדלים בין

 rassinolidBתוצאות הניסוים בעבודה זו(. בנוסף לכך אני ממליץ לבדוק בהמשך גם את השפעת ה

 על אחוז החלבון.

לתרום בעתיד רבות לתעשיית גידול האצות  על גידול האצות עשויה  Brassinolidפיצוח השפעת 

 ובכך גם להתמודדות עם משבר המזון והמים העולמי.
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 :ספרות וסקירת מבוא .2

 אצות 

במים מתוקים ומלוחים חיות ההפשוטים בעולם הצומח, מהאצות הן "צמחים פשוטים", 

הן מעין "צמחי מים" חסרי שורש, הנבדלים מצמחים רגילים במנגנון הרבייה ומות לחים. במקו

לבצע  ןמים להם ביכולת, אך דוובכך שהם חסרי שורשים ומבנים מורכבים אחרים שלהם

אנרגית מ כימית פוטוסינתזה הוא תהליך המשמש את הצמחים להפקת אנרגיה) פוטוסינתזה

מהפוטוסינתזה בעולם נעשית בידי אצות, וכמות  70% -למעלה מ .חמצני(-פחמן דומהשמש ו

  .(Graham et al., 2009) על ידן תגדולה מהחמצן באטמוספירה מיוצר

עד אצות בגודל קטן ממיקרון תאיות -חד סקופיותטווח הגדלים שלהן נע מאצות מיקרו

והן שייכות לקווי התפתחות אבולוציוניים  באורך עשרות מטריםתאיות -רבקרוסקופיות אמ

 100 ידועים כ. כיום  מכך, האצות מוגדרות לרוב על פי תכונותיהן האקולוגיות שונים. כתוצאה

 .(Graham et al., 2009) אצות בעולםשל  מיניםאלף 

מאצות מוצרי  של האצות בצורות רבות. כיום מפיקים יםהרב ןיהתויתרונבני אדם מנצלים את 

כמקור למזון מגדלים אותן ו מזון, תכשירים קוסמטיים, תוספי תזונה, תמציות מרפא ותרופות

ת וריבוי ימי חסיישראל מהווה יעד אידיאלי לגידול אצות בזכות אקלים נוח י. חקלאות ימיתב

 .(2016 ,לוי ומוזס , Graham et al., 2009) שמש במהלך השנה

מליחות עולה פי כמה על  םמליחותשים ואף במים -ניתן לגדל אצות במים מתוקים, מליחים, מי

קולחים שעברו טיפול שניוני כחלק מתהליך הטיהור של -בנוסף, ניתן לגדל אצות על מי .ים-מי

  (.1983 ,בינסקי)דו הקולחים

כמקור למזון במכוני רבייה ואצות משמשות כחומרי צבע טבעיים, כתוספי מזון  ,בחקלאות הימית

 מתקני טיפול במי מים חקלאיות ובמהוות מרכיב חשוב במערכות הן  ,של דגים וצדפות. בנוסף

אצות  , מספר מיניבחומרי דשן מקורות מים העשרתכתוצאה מפעילות אנושית הגורמת ל ביוב.

  .(Graham et al., 2009) מי יםבבמקורות מים מתוקים ו "ןפריחת"הפכו לבעיה סביבתית עם 

אצות קשורות גם לאורגניזמים אחרים במסלולים ביוגיאוכימיים, שרשראות מזון, 

ואינטראקציות סימביוטיות. מסיבה זו, קיים חשש ששינויי האקלים והתחממות כדה"א עלולה 

שלא ניתן  תוצאותביל לשיוישתנה דבר ת ודפוס התפוצה שלהם אצוהלהשפיע על מיני 

 . (Graham et al., 2009)לחזות
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 :ספירולינה

 מיקרון(  100-150 -מיקרון ואורך של כ 5 -)ברוחב של כ ספירולינה היא אצה מיקרוסקופית

 ,FAO) בהמתאפינים בטווח מליחות רח  ונהרות , ביצותאגמיםשל  בתי גידולגדלה בטבע בה

   (1צורתה של הספירולינה היא חוטים ספרליים )תמונה  .(2011

 

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

 

אצה זו שייכת לקבוצת חיידקים מבצעי   .יכולה לשרוד בתנאי סביבה קשיםספירולינה 

, הנחשבת לאחת מצורות יות()הידועה גם בשם אצות כחול פוטוסינתזה הקרויים ציאנובקטריה

  .החיים הקדומות ביותר על פני כדה"א

 .למאכל כן עוד לפני הבואצטקים השתמשו  16-במאה הכנראה המקסיקנים גילו את הספירולינה 

 בישראל מיוצרת ספירולינה .מסעדותהבעולם המככבות היום הספירולינה היא אחת מבין האצות 

 כ"סה. גיא רון והמגדל ספירולינה גרין, IL ספירולינה ,בונדנסא, ימור'אלג: יצרנים חמישה ידי על

 זמין שטח. דונם 20-כ הינו נטו הגידול שטח מתוכו דונם 43-כ, 2016 ליוני נכון החוות שטח

 אחרי בהיקפו השני והנו עובדים 45 מעסיק זה תחום(. הערכה) דונם 170-כ החוות להתרחבות

 טון 3.3-כ של ממוצעת בתפוקה ספירולינה טון 66-כ שנה מידי מיוצרים בישראל. הקרוטנואידים

-בכ או, החווה בשער ג"לק₪ 100-כ של במחיר קפואה או מיובשת נמכרת ספירולינה. לדונם יבש

 או $ מיליון 2.75-כ על עומד זה ממוצר המוערך הפדיון כ"סה. לצרכן ישירה במכירה ג"לק ₪ 400

 52.0 על עומד( נטו) לדונם הפדיון בעוד, ₪ מיליון 24.0 -בכ מסתכם לעובד הפדיון. ₪ מיליון 10.6

תפוקת חלבון והדבר מתבטא במאוד בחלבון הספירולינה עשירה   .(2016 ,ומוזס )לוי  ₪ מיליון

 .( FAO, 2011מבשר בקר ) 200פי ומתירס  40פי  ,מסויה 20פי  הגבוהה לדונם
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 :שימושים בספירולינה

פיגמנטים  - פיקוביליניםכן -כמובע"ח ולאדם ו-מזון לבנימספירולינה מייצרים כיום תוספי 

 אדום  - פיקואריתרין)חלבוניים המשמשים כצבעי מאכל טבעיים בתעשיות המזון והקוסמטיקה 

. )גרין ספירולינה( וליישומים מדעיים, בעיקר בתחום המיקרוסקופיה (כחול – פיקוציאניןו

 הגבוהים התזונתיים הערכים בשל ח"לבע זוןמ כתוסף לשמש אידיאלית מועמדת הינה ספירולינה

, תזונתיים ערכים של ייחודית תערובת מכילה יאה. לעיכול קלה היותה ובשל( 1 טבלה) שלה

 (GLA 6 אומגה שומן וחומצות E ויטמין, קרוטן-בטא, גבוה חלבון ריכוז , B מקבוצת ויטמינים

Acid Linolenic-γ ) .של למזון ספירולינה תוספת של ההשפעה את בדק, 2012 משנת מחקר 

 מכלל 20%-ו 10% של בהיקף ספירולינה תוספות נבדקו במחקר. אוסטרליות כבשים זני מספר

 קצב על חיובית השפעה הייתה ספירולינה 10% של לתוספת כי נמצא. הכבשים קיבלו אותו המזון

  (2016 ומוזס, )לוי .הכבשים ומשקל הגוף ומבנה תצורת של מאפיינים, הגידול

של  ה יחסיתגבוהתכולה הבשל  ה  (FAO, 2011).הספירולינה מסייעת לחיזוק המערכת החיסונית

בהתמודדות עם  הבספירולינה משתמשים ב המצוייםמינרלים ויטמינים ומיקרו חומרים מזינים 

ולכן  יםלהדביק את התא HIV -המאפשרת לנגיף  אינההספירולינה  .כגון איידסשונות מחלות 

  ל חיים טובים יותר.הולי האיידס לנוככה זה עוזר לח .בתוכם יכול לשכפל את עצמוו אינ ואה

כתוסף מזון אידאלי  הבזכות אחוז החלבון הגבוה שיש בספירולינה אנשים רבים משתמשים ב

(FAO, 2011 ).   

שהספירולינה מכילה כמויות בלתי רגילות של חומצת  המרא (Ötleş & Pire  (2001))של מחקרם 

ם הנחוצים מילאנזי תמשמשת גם כמעכבה היא חומצת שומן חיונית ולינולנלית. חומצה ז-מאג

היא  ,טסטוסטרון. בנוסף-דיהידרו  –  להפיכת ההורמון הזכרי טסטוסטרון לצורתו הפעילה יותר

תפקיד מרכזי בהאטת התהליכים התלויים בפעילות המשחק תורמת לעיכוב ביוכימי 

 והגדלה שפירה של בלוטת הערמונית הטסטוסטרון, כגון הקרחה 

 יסרטן בזכות נוגדפועלת נגד  . בין השאר, היאנוספים ים רביםילספירולינה יתרונות בריאות

ם צמחי וחומצות אמינו לבניית שרירימכילה חלבון  ,משפרת את בריאות מערכת העיכול חמצון,

 (. (FAO, 2011  .ניים ולראיהיטובה לעו
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 (ספירולינה)גרין של ספירולינה : ערכים תזונתים 1טבלה 

 

 

 

 תנאי גידול הספירולינה:

ל מנת לספק לאצות את שונים עמלחים המכיל את הספירולינה ניתן לגדל במדיום נוזלי 

על  11 -ל 8במדיום צריך להיות בין  - pH בעיקר חנקן, זרחן ופחמן(. ה)  רושים לההמינרלים הד

 .(antennaגידול הספירולינה )אתר תחרות בהמנת להקשות על מיקרואורגניזם אחרים ל

נם היצליוס מעלות  30-35 מהטמפרטורה.קצב הגדילה של ספירולינה מושפע בעיקר 

מעלות הספירולינה נמצאת בסכנה  38-40מעלות הגידול נעצר ומעל  15-20 -אופטימליים, מתחת ל

 ממשית. 

לבצע את תהליך הפוטוסינתזה שבו  בכדי מקור אור, הספירולינה צריכה יצור פוטוסינטטיכמו כל 

אורגניים חומרים  (דשניםומים פחמן דו חמצני, ) ם מנרליים פשוטים חומרימ ייצרתהיא מ

חלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים, מינרלים, מורכבים כגון פשוטים ובהמשך גם חומרים 

 פיגמנטים נוגדי חמצון ופיטוכימיקלים שונים. 

שמש מלאה באם מדובר מאור  60%-30% -כהיא מסתפקת בהרבה אור, ספירולינה אינה צריכה 

בבריכה קטנה ואף פחות מזה כאשר מדובר באקווריום או בקבוקי פלסטיק משומשים. לשמש 

, אידוי המים. לכן גברתיתרון בחימום הספירולינה בבוקר ללא צורך בחשמל אך חיסרון של ה

או בגג או בגינה במקום מוצל. כמו כן, ספירולינה  דן החלוןאמומלץ למקם אותה על  בגידול ביתי,

 ,מידה קטן השירה לשמש לפחות לכמה רגעים. בקניזכו לחשיפה יבכדי שכל האצות  לצריכה ערבו
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ניתן להשיג זאת ע"י משאבת אוויר לאקווריום. במקומות שבהם אין  ,של פחות ממאה ליטר

ביום בצורה ידנית. חשוב לזכור שחשיפה  חשמל ניתן לערבב את הספירולינה כמה פעמים

ממושכת לאור חזק יוצרת מצב שנקרא פוטוליזה, מצב שבו הספירולינה אינה יכולה לבצע את 

ב תכוף אך לא אינטנסיבי מידי. ולכן צריך לשמור על ערבכימיים הנדרשים והתהליכים הביו

במכה  ורולינה שלא עמדספיתאי חזק מדי מופיע קצף במי הגידול, קצף זה נוצר מ לכשהערבו

להשתמש באור גם . ניתן ותוכנו נשפך למים נבקע םודופן התא שלההנמרץ שקיבלה בזמן הערבוב 

סנט הינן נוחות לשימוש, מנורות להט או ל ספירולינה. מנורות פלורודילגוחימום חשמליים 

וריום יכול גוף חימום של אקוגם סודיום יכולות לחמם את הספירולינה ולתת אור בו זמנית. 

  .(antenna)אתר  לחמם את הספירולינה בחורף

 : )הורמון צמחי( Brassinosteroids (BRs) הברסינוסטרואידים

 .ת כהורמונים לצמחיםות המשמשות אורגניוברסינוסטרואידים הם משפחה של תרכוב

בקה התגלו לראשונה בגרגירי אהם  נתגלו.הצמחים האחרונים שברסינוסטרואידים הם הורמוני 

רפיה בקרני הובהר באמצעות קריסטלוג Brassinolid (Brassinolide)מבנה השל צמח הקנולה. 

, נתן לברסינוסטרואידים את שמם )אם כי Brassica napus, הקנולה צמחרנטגן. שמו המדעי של 

 227 -מ Brassinolidמיליגרם של  4בודדו  1979 -((. בBrassinsבתחילה הם נקראו ברסינים )

 .(Saygideger and Deniz, 2008) .רם של אבקת קנולהקילוג

ההובלה, נביטה,  תמערכחשוב לצמחים בתהליכים רבים כולל חלוקת תאים, גידול  Brassinolidה

משפיע גם על עמידות הצמח  Brassinolidבנוסך לכך ה .פריחה , התבגרות, והתפתחות הרבייה

 Saygideger) זיהום חומרי הדברה, ומליחותהה, כגון טמפרטורה נמוכה וגבועקות שונות מפני 

and Deniz, 2008)   מחקרים הראו גם השפעה חיובית של ההורמון על התמודדת אצות עם תנאי

 .עקה )למשל טמפרטורה גבוהה(

 טרוב המחקרים מתמקדים בהשפעת ההורמון על התמודדות עם עקת מליחות אך תחום זה כמע

לספירולינה יש  .(Saygideger and Deniz, 2008)  .ינה(ולא נחקר על אצות כחוליות )ספירול

יתרונות רבים, אחד מהם הוא שהספירולינה יכולה לגדול במים מלוחים בהצלחה מסוימת 

Habib2008)אך יתכן שהורמון ה ) brassinolid  ישפר את התמודדת של הספירולינה במליחויות

 שונות.  

חקרו את השפעת הבריסנוליד על התמודדות Saygideger and Deniz  (2008 )החוקרים  

ומצאו השפעה חיובית של  (אחוז 1.2 למליחות של עד)ספירולינה עם רמות מליחות שונות 

Brassinolid  מלח גבוהים יספירולינה עם ריכוזת ועל התמודד. 

ספירולינה עם אחוזי אצה הכחולית על ה   Brassinolidבעבודה זו אבדוק את השפעת ההורמון 

גידול של ספירולינה במי אפשרות ל(, על מנת לבחון 3.5%גבוהים יותר, עד מליחות מי ים ) יחותמל

 ים.
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 ת החקר: ושאל

  .ספירולינהאצה גידול ה על   Brassinolide הצמחי הורמוןהבאיזו מידה משפיע  .1

ם ים( על גידול הספירולינה בשילוב ע-מהי השפעת השינוי במליחות המים )עד מליחות מי .2

 Brassinolide.ההורמון 

 

הגידול וע"י  זהמניע לעריכת מחקר זה הוא הרצון ליעול גידול האצה ספירולינה על ידי זירו

יוביל לגידול מהיר יותר  Brassinolidחיסכון במשאבים. אנו משערים שהשימוש בהורמון הצמחי 

 במים שפירים.של הספירולינה ויאפשר שימוש במים מלוחים ו/או מים מליחים ולחיסכון 

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, 

יע כן שימוש כלכלי במים מליחים יסי-לצורך הזנת בעלי חיים ובעטיים נכרתים יערות רבים. כמו

שאינם למשק המים במדיניותו להגדיל את החסכון במים שפירים ובניצול יעיל של מים מליחים 

 .ראויים לשתיה
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 :שיטות -מהלך המחקר  .3

  :העבודה של המחקרי ההיבט פירוט

 משתנים תלויים: 

 חושב מתוך השינוי בצפיפות האצות לאורך הניסוי.  . מדד זהקצב הגידול

 משתנים בלתי תלויים:

חרנו ב טיפולים. 4 ב ,%3.5 -לעד   %0בטווח של . האצות נחשפו למליחויות המים( NaCl) מליחות

ואנו רוצים במחקר זה לנסות להגיע לגידול  3.5% -שריכוז המלח בים הוא כ מפניזה  בטווח

 ים.   -מיהזהה למליחות האצות ב

מתוך  מ"ל לליטר 2עד  0של ון ריכוזי ההורמטווח האצות נחשפו ל .rassinolideBההורמון   ריכוז 

בחרנו את  טיפולים. 4ב  ,מ"ג הורמון לליטר( 0-0.15) הורמון 0.0075%תמיסה נוזלית המכילה 

לליטר( וברצוננו  הורמון גמ" 0.03ליטר )  15 -מ"ל ל 6הטווח הזה מפני שהכמות המומלצת היא 

נו את סוג תוך כדי מהלך המחקר החלפ לבדוק גם ריכוזים גבוהים מהכמות המומלצת.היה 

אך שמרנו על הריכוזים ) פורמולציה שונה(  הורמון 0.01%התכשיר מנוזל לאבקה המכילה 

 הסופיים קבועים.

 חזרות וריבוי פריטים:

 ליונים רבים של אצות.ימ הכילהכל דגימה  ,חזרות. בשל גודלן הקטן 3 כלל כל טיפול

 שיטות מדידה: 

ספקטרופוטומטר שהוא בעזרת ה נמדדהצפיפות האצות  :אצות צפיפות .1

כל שהיא באורכי גל  דגימהמכשיר המאפשר למדוד את בליעת האור של 

שונים. ניתן למדוד את צפיפות האצות במים בכך שממלאים מבחנות 

הטיפול, מכניסים את המבחנה לתוך  מבקבוקי מים שלקטנות )קיווטות( 

 .ננומטר 680באורך גל  האור בליעת מהי רואיםהספקטרופוטומטר ו

מדידה זו נמצאת בשימוש רב לצורך הערכת צפיפות אצות מכיוון שאור 

במים. ננומטר נבלע בחוזקה על ידי כלורופיל המאפיין אצות  680באורך גל 

בעבודה זו ניסינו גם יחד זאת, יש לזכור כי מדידה זו אינה ישירה ולכן 

 (2לבחון אותה מול מדידות משקל יבש. )תמונה 

 המכשיר קצה על. רפרקטומטרבעזרת  נבדקהמים ה מליחות: מליחות .2

לפי  המים מליחות אחוז את מראה והמכשיר מים טיפות כמה מטפטפים

 .השינוי במקדם שבירת האור שלהם

  גדלו האם)  התרבית נקיון את לבחון מנת על -  מיקרוסקופית חינהב .3

  יש והאם( ספירולינה מלבד אחרים אורגניזמים מיקרו בתרבית
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 מהבקבוקים מים טיפות לקחתי. האצה( צורת) במורפולוגיה שינוים

 מכסה זכוכית עם וסגרתי נושא זכוכית על קטנות טיפות וטפטפתי

 .X40 בהגדלה המקרוסקופ עם וצלמתי

 

 

 

 

את צפיפות הביומאסה השתמשתי במערכת סינון על מנת לבדוק : יבש משקל מדידת .4

 ים שמחוברת למשאבת וואקוםכוסות סינון המחוברות למלכודת נוזל 3המורכבת מ

. את הדוגמאות (2)תמונה 

מ"ל על פילטר  100סיננתי בנפח 

GF/A  . שיובש ונשקל לפני

לצורך הסינון לקחתי את 

הפילטרים הכנסתי לתוך כוסות 

 100סינון ושפכתי לכוס את הה

מ"ל מהדוגמא. בסוף הסינון 

יבשתי הוצאתי את הפילטרים 

אותם במיקרוגל ושקלתי 

אלפיות גרם( )במשקל המודד 

משקל היבש. הלצורך חישוב 

את המשקל היבש חשבתי לפי 

ההפרש של המדידה הסופית 

למדידה הראשונה חלקי נפח 

 המים שסוננו.

 

 

 בניסוי יבש משקל למדידות ששימשה הסינון מערכת: 2 תמונה
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 :1ניסוי 

על גידול הספירולינה )בנוזל( הבריסנוליד   Brassinolid: בדיקת השפעת הורמון הניסוי מטרת

 מ"ל לליטר(2 -ו 0.4, 0.2, 0) בריכוזים שונים של ההורמון

 :לניסוי ההכנה אופן

ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו  1.5בקבוקים של  12לקחתי 

)כמקור פחמן  גרם סודה לשתייה 10בכל בקבוק שמתי ליטר מים,  בבקבוקים לפני הניסוי.

. (1)איור כמקור למלחי הזנה כזרחן, חנקן ואשלגן (7-3-7+3מ"ל דשן שפר ) 1 -ו, (pH -הולוויסות 

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 

בנוסף בעבוע האוויר מאפשר לאצות לבצע בצע פוטוסינתזה בצורה ראויה. שבדפנות מצליחות ל

 חילוף גזים )ביום בעיקר פחמן דו חמצני ובלילה בעיקר חמצן(. 

 (:2)טבלה  בכל אחד שלוש חזרות ,טיפולים  4 -ל הניסוי את  חילקתי

 מ"ל לליטר 0ריכוז ההורמון היה   1 -בטיפול  ה .1

 מ"ל לליטר 0.2 ריכוז ההורמון היה 2 -בטיפול ה .2

 מ"ל לליטר 0.4ריכוז ההורמון היה  3 -בטיפול  ה .3

 מ"ל לליטר 2ריכוז ההורמון היה  4 -בטיפול ה .4

 1פירוט הרכיבים בטיפולים השונים בניסוי   :1טבלה 

 4טיפול  3 טיפול 2טיפול  1 טיפול הרכב

 מ"ל 1000 מ"ל 1000 מ"ל 1000 מ"ל 1000 מים

 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10 ה לשתיהסוד

 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 דשן שפר

 מ"ל 2 מ"ל 0.4 מ"ל 0.2 מ"ל 0 הורמוןBrassinolid (0.0075% )תמיסת 

 

את  .צפיפות האצותנבדקה ימים  10הבמהלך   .ימים 10הניסוי נמשך 

לקחתי דוגמיות בנוסף  מדדנו בעזרת הספקטרופוטומטר.הצפיפות 

קרוסקופ בשביל לראות האם הספירולינה שולטת יקה במלבדי

 בצורתה של הספירולינה.מורפולוגיים בתרבית והאם ישנם שינוים 

 

 

הניסוי מערך הכנת: 1 איור  
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  :2ניסוי 

בריכוז היעיל ביותר שנמצא בניסוי  )באבקה(  Brassinolidהשפעת  לבדוק מה : הניסוי מטרת

 .חויות שונותעל גידול ספירולינה במלי  1מספר 

 :לניסוי ההכנה אופן

ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו  1.5בקבוקים של  24לקחתי 

מ"ל דשן שפר  1 -וגרם סודה לשתייה,  10בכל בקבוק שמתי ליטר מים,  בבקבוקים לפני הניסוי.

ל להיכנס לתוך הבקבוק. כל בקבוק חוררתי בחלקו העליון כדי שצינורית האוויר תוכ(. 7-3-7+3)

אם המים עומדים רק שכן הצינורית אפשרה ערבול של המים במטרה שכל אצה תוכל לקבל אור, 

בנוסף בעבוע בדפנות מצליחות לבצע פוטוסינתזה בצורה ראויה. הנמצאות בקרבת ההאצות 

 ן(. האוויר מאפשר לאצות לבצע חילוף גזים )ביום בעיקר פחמן דו חמצני ובלילה בעיקר חמצ

  .מ"ג/ליטר( 0.15) מ"ל לליטר 2 -כ המיטבי  Brassinolidבחר ריכוז נ 1בהתאם לתוצאות ניסוי 

בריכוז הורמון אבקה ) בפורמולציה שונה השתמשתי בהורמון שהגיע  1אך בניגוד לניסוי מספר 

 . כמו בניסוי הקודם ולא בהורמון בתמיסה נוזלית( 0.01%של 

 Brassinolidבתוספת  נבדקה( על גידול ספירולינה 3.5%, 2%, 1% ,0%מליחויות שונות ) 4השפעת 

 3, בכל טיפול מליחויות ללא הורמון 4 -מליחויות עם הורמון ו 4 –טיפולים  8וללא תוספת )סה"כ 

 .(3, פירוט בטבלה חזרות

 

ובסוף השבוע חושב ההפרש בין צפיפות  צפיפות האצותנבדקה  השבועבמהלך  .שבועהניסוי נמשך 

לקחתי בנוסף  מדדנו בעזרת הספקטרופוטומטר.את הצפיפות  .חלתית לצפיפות הסופיתההת

לראות האם הספירולינה שולטת בתרבית והאם ישנם על מנת  יתקרוסקופידוגמיות לבדיקה מ

 .שינוים בצורתה

  2 בים בטיפולים השונים בניסוייפירוט הרכ :3טבלה 

 טיפול 7 טיפול 6 טיפול 5 טיפול 4 טיפול 3 טיפול 2 טיפול 1 טיפול הרכב

8 

 1000 מים

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10 לשתיה סודה

 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 שפר דשן

Brassinolid 0 מ"ל 2 מ"ל 2 מ"ל 2 מ"ל 2 מ"ל 0 מ"ל 0 מ"ל 0 מ"ל 

NaCl 0 גרם 35 גרם 20 גרם 10 גרם 0 גרם 35 גרם 20 גרם 10 גרם 
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 :3ניסוי 

 2ו ניסוי הראה תוצאות חיוביות לתוספת ההורמון )בנוזל( ואיל 1מכיוון שניסוי : הניסוי מטרת

הורמון השפעת ( בחרתי לבדוק שוב את פורמולצית אבקהבהראה תוצאות שליליות )

 נוזלית. ה פורמולציהב פעםהבמליחויות שונות אבל על גידול הספירולינה  Brassinolidה

ליטר וניקיתי אותם על מנת למנוע השפעה של החומרים שהיו  1.5בקבוקים של  12לקחתי 

מ"ל דשן שפר  1 -גרם סודה לשתייה, ו 10בבקבוקים לפני הניסוי. בכל בקבוק שמתי ליטר מים, 

(. כל בקבוק חוררתי בחלקו העליון כדי שצינורית האוויר תוכל להיכנס לתוך הבקבוק. 7-3-7+3)

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 

 ת לבצע חילוף גזים )ביום בעיקר פחמן דו חמצני ובלילה בעיקר חמצן(. האוויר מאפשר לאצו

 .מ"ל לליטר 2 -כ המיטבי  Brassinolidבחר ריכוז נ 1בהתאם לתוצאות ניסוי 

 וללא תוספת  Brassinolidעל גידול ספירולינה נבדקה בתוספת ( %3.5ו %0ת )יומליחו 2השפעת   

, פירוט חזרות 3, בכל טיפול מליחויות ללא הורמון 2 -ון ומליחויות עם הורמ 2– טיפולים  4)סה"כ 

 .(4בטבלה 

 

ובסוף השבוע חושב ההפרש בין צפיפות  צפיפות האצותנבדקה  השבועבמהלך   .שבועהניסוי נמשך 

לקחתי בנוסף  מדדנו בעזרת הספקטרופוטומטר.את הצפיפות  ההתחלתית לצפיפות הסופית.

נת לראות האם הספירולינה שולטת בתרבית והאם ישנם דוגמיות לבדיקה מיקרוסקופית על מ

 .שינוים בצורתה

 3בים בטיפולים השונים בניסוי י: פירוט הרכ4 טבלה 

טיפול  הרכב

1 

 4טיפול  3טיפול  2טיפול

 1000 מים

 מ"ל

1000 

 מ"ל

1000 

 מ"ל

 מ"ל 1000

סודה 

 לשתיה

 גרם 10 גרם 10 גרם 10 גרם 10

 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 מ"ל 1 דשן שפר

Brassinolid 0 מ"ל 2 מ"ל 2 מ"ל 0 מ"ל 

NaCl 0 גרם 35 גרם 0 גרם 35 גרם 
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 כיול מדידות ספקטרופוטומטר למשקל יבש:

במקביל  ונמדדוהשונים מהבקבוקים בטיפולים תרביות ספירולינה  11נלקחו  3בסוף ניסוי 

 ( ובשיטת המשקל היבש. OD680ננומטר ) 680בספקטרופוטומטר באורך גל 

  לייצור עקומת כיול למדידת ביומאסה על פי מדידות ספקטרופוטומטר. שימשותוצאות המדידות 

הם תוצאות  Xכאשר ערכי ה  XYגרף פיזור  EXCELלצורך בניית עקומת הכיול נבנה בתכנת 

לגרף הותאם קו מגמה עם משוואה הם תוצאות המשקל היבש.  Yהספקטרופוטומטר וערכי ה 

( המעיד על רמת ההתאמה בין 2Rטי )לינארי( ומקדם התאמה )המתארת את הקשר המתמ

המדדים. על מנת לקבל יותר נתונים נלקחו גם נתונים מכיולים דומים שעשו תלמידות אחרות 

 בעבודת הגמר שלהן בחממה.
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 :  תוצאות. 4

 ביותר יעילה  Brassinolid הצמחי ההורמון של הריכוז הוא מה נבדק זה בניסוי - 1 ניסוי

 .הספירולינה גידולל

 

 השונים הקווים. לאורך עשרה ימים  ספירולינה גידול על Brassinolidה ריכוז השפעת: 2 איור

 את מיצגים השגיאה קווי. השונים ההורמון בריכוזי האצה של הממוצעים הגידול עקומות הם

 .התקן סטיית

 

ימי הניסוי. בנוסף  10במהלך  שהספירולינה גדלה גידול ניכרניתן לראות  1מתוצאות ניסוי מספר 

ניתן ושיש הבדל משמעותי בין גידול הספירולינה בהשפעת ריכוזי הורמון שונים אפשר לראות 

מ"ל הורמון לליטר תרבית. לעומת זאת בריכוזים  2לראות שהגידול המרבי התקבל בתוספת של 

 (2איור ימים ) 10ך לא נראה הבדל משמעותי לעומת הביקורת תו מ"ל( 0.2ו  0.4נמוכים יותר )

את תוצאות מדידת הספקטרופוטומטר )צפיפות אצות  מאמתיםהתצלומים המיקרוסקופים 

ומראים כי התרביות נשלטו על ידי ספירולינה ולא על ידי מ"ל הורמון(  2ביותר בתוספת  ההגבוה

 (.3אצות אחרות )איור 
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 צילום מיקרוסקופ Brassinolidריכוז ה

 
X40 

0  

  מ"ל 0.2

  מ"ל 0.4

  מ"ל 2

 

 

 
 את רואים אלו בתמנות. ( 1)ניסוי  צילומי תרביות האצות עם ריכוזי הורמון שונים. 3 איור

 .40של פי  הגדלה  17.5.18: הצילום תאריךסיבי הספירולינה.   צפיפות

 מ"ל לליטר הוא 2בתוצאות שנראו בגרף, ריכוז של  תומכות הצילומים המיקרוסקופיים תמונות

מזו של  2)הוביל לצפיפות סופית גבוהה פי  במים מתוקים ספירולינההריכוז המיטבי לגידול 

 .שלא קיבלו תוספת הורמון( תהאצו
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 Brassinolidה הורמון ובלי עם המליחות ה השפעתנבדק זה בניסוי  -2 ניסוי

 .(בפורמולציית אבקה)

 

ם וודות בצבע האדבמליחויות שונות.   העמBrassinolide   .  השפעת ההורמון הצמחי 4 איור
בלי הורמון  .צפיפות הספירולינה בתחילת הניסוי ובסוף הניסוי ההפרש בין יצגות אתוהכחול מ

 קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן.  זה  הגרף האדום ועם ההורמון זה הגרף הכחול.

גרם  10יות גבוהות מ מה ברורה של השפעה שלילית למליחומג לראות אפשר 2 ניסוי צאותומת

 יותר טובגדלה  הספירולינה תוספת מלח אשללניתן לראות בנוסף . על גידול האצה לליטר

פת ההורמון ס)אך לא בצורה מובהקת(. במליחויות גבוהות יותר השפעת תו ורמוןה עם בממוצע

 .(4איור ) היתה שלילית
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 Brassinolidה הורמון ובלי עם (3.5%) המליחותהשפעת  הבניסוי זה נבדק  - 3 ניסוי
 . הנוזלית בפורמולציה

 

 מיצגים את לליטר גרם 35) תמליחובתוספת Brassinolide   השפעת ההורמון הצמחי: 5איור 
מיצגות את ההפרש בין צפיפות הספירולינה . העמודות בצבע האדם והכחול  המליחות במי ים(

 עםההורמון והגרף הכחול זה הגרף  בלי בתחילת הניסוי ובסוף הניסוי. הגרף האדום זה הגרף 
 קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן. ההורמון.

וגם  0%גם במליחות  ,Brassinolide  הצמחיההורמון שתוספת ניתן לראות  3סוי ימתוצאות נ

לרעה על גידול הספירולינה ,בנוסף לכך גם למליחות הייתה השפעה  ההשפיע ,3.5%במליחות 

 .(5)איור  שלילית על גידול הספירולינה כפי שרואים בגרף
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מיקרוסקופ צילום  Brassinolidריכוז ה ריכוז המלח 
X40 

 
 

 גרם לליטר  0

 
 

 מ"ל 0

 

 
 

 גרם לליטר  0

 
 

 מ"ל 2

 

 
 

 גרם לליטר  35

 
 מ"ל 0

 

 
 

 גרם לליטר 35

 
 

 מ"ל  2

 

 

( , בתמונות 3: צילומי תרביות האצות עם ריכוזי הורמון שונים ומליחיות שונות  )ניסוי  6איור 
 40 הגדלה פיאלו רואים את צפיפות סיבי הספירולינה. 

 צילומי האצות מראים שהספירולינה גדלה בתרבית ולא אצות אחרות ושצורתה לא השתנתה.

   Brassinolidגרם מלח לליטר ללא תוספת  35בתצלומים נראה שהצפיפות הכי גדולה נראתה ב

ו שהתרבית ראהר שפקטרופוטומטלסמוך על תוצאות הסי אכדאך מדידה זו אינה כמותית ולכן 

 .(6)איור  ביותר ההגיע לצפיפות הגבוה Brassinolidגרם  0וגרם מליחות  0עם ה
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  -יבש משקל למדידות ספקטרופוטומטר כיול

 

 

 

: עקומות כיול של מדידות ספקטרופוטומטר למשקל יבש של ספירולינה שנעשו בעבודה   7איור 
 נקודות=  ושונר, ירוקות נקודות= אורי)  מקבילות רמגזו) אוראל=נקודות אדומות( ובעבודות 

 .הנוחות בשביל 1,000ב מכופלים הספקטרופוטומטר ערכי( כחולות

, ערכתי הלצפיפות האצות בדוגמ הספטרופוטומטר מדידות מתאימות מידה באיזו לבחון  מנת על

 שבצעתי  בכיול. (7איור ) בין מדידות הספקטרופוטמטר למדידות משקל יבש כיול 3ניסוי  בסוף

 אחרות גמר עבודות תלמידותההתאמה של  לעומת    2R=0.6493התאמה פחות טובה  הנמצא

. כמו כן, גם שיפוע קו המגמה (2R= 0.9817 וההתאמה של שונר  2R =   0.9788אוריההתאמה של )

גדול בהרבה מאלו של הכיולים האחרים, דבר המעיד על תוצאות ספקטרופוטומטר  –נמצא חריג 

 וחד.נמוכות במיוחד, או על תוצאות משקל יבש גבוהות במי
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 דיון: .5

יעזור ויזרז את  גידול הספירולינה  Brassinolidהורמון ה האם הייתה לבדוק מטרת העבודה 

בתוספת ריכוזים שונים של מלח, דבר זה עלה מפני שבעולם כורתים יערות רבים לצורך גידול 

אשר  ן גבוההותכולת חלבו מזון לבעלי חיים וחקרתי שלספירולינה יש יתרונות בריאותיים רבים

לאפשר להשתמש בה להזנת בעלי חיים כתחליף לגידולים חקלאיים אשר עבורם כורתים יכולים 

מבחינת קרקע  הרבה משאבים אינה דורשתאת היערות )בעיקר סויה(. האצה לעומת זאת, 

, אך גידולה עדיין אינו זול ויעיל מספיק על מנת להפוך אותה לתחליף חקלאית ומים מתוקים

 .ראוי

 :שפעת ההורמון על גידול האצהה

. ההורמון זירז את גידול הספירולינה בצורה ניכרתשנערך ללא תוספת מלח, בניסוי הראשון 

המסקנה היא  .(2)איור מ"ל הורמון לליטר תרבית  2וספת של תבנראה ( 2) פי ההבדל הגדול ביותר 

 .(ג הורמון לליטר"מ 0.15) מ"ל לליטר 2שריכוז  ההורמון הכי יעיל לגידול הספירולינה הוא 

מ"ל לליטר בריכוזי מלח שונים  2נבדקה  יעילות תוספת ההורמון בריכוז זה בהתבסס על ניסוי 

שככל שריכוז  המלח נראה  ,בהשוואה לגידול במליחויות שונות ללא ההורמון( . 4, איור 2)ניסוי 

במצע עולה גידול הספירולינה נפגע, בנוסף בכול ריכוזי המלח שנבדקו תוספת ההורמון פגעה 

דול הספירולינה אך יש להתייחס לתוצאות אלו בזהירות כי כאשר מסתכלים על סטיות התקן בגי

נראה שההבדלים בין הטיפולים השונים לא משמעותים. המסקנה מניסוי זה שההורמון 

Brassinolid  אינן תוצאות אלו . עם המליחויות השונות התמודדותלגידול הספירולינה ב מועיללא

במאמר זה נמצא שתוספת  ,Saygideger (2008מצאו במאמר של )מתאימות לתוצאות שנ

Brassinolid גרם מלח/ליטר בדומה  9למשל במליחות  .עזרה חלקית בהתמודדות עם עקת מלח

מקסימלית על גידול הספירולינה, חיובית גרם מלח/ליטר בניסוי שלי נראתה השפעה  10למליחות  

גרם לא השפיעה לרעה אבל תוספת  10בניסוי שאני ערכתי לעומת זאת רואים שמליחות של 

יתכן שההבדלים  השפיעה לרעה. במליחויות הגבוהות יותרכן גרם/ליטר  10ההורמון במליחות של 

בו ערכתי אני גרם לליטר בלבד לעומת הניסוי ש 12המליחויות במחקר הגיעו עד  מכך שנובעים 

שימוש בו צה שנעשה גרם לליטר. הסבר אפשרי נוסף יכול להיות שזן הא 35המליחות הגיע עד 

 Spirulina)למין האצה  היה שונה מזן האצה שאני השתמשתיSaygideger (2008) שלבניסוי  

platensis )ידועים זנים רבים.       

דבר נוסף שנבדק בעבודה הינו השפעת פורמולצית ההורמון )החומרים המלווים את ההורמון 

יכול להיות שחוסר ההשפעה נבע מהשינוי  2ספר בניסוי מבאבקה או בנוזל( על פעילותו.  -בתכשיר

 כאשר שגם הראו  3ל( אבל תוצאות ניסוי מספר בפורמולצית ההורמון )שוני בין האבקה לנוז

התוצאות הם שונות. הטמפרטורה יכולה להיות הסיבה להבדל בגידול חומר  באותו שימוש נעשה

ויתכן שלטמפרטורת הסביבה ם שונים בגלל שהניסויים נערכו בזמני  3ו 2הספירולינה בניסויים 

 .הייתה השפעה על הגידול
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 -שימוש בספקטרופוטומטר למדידת ריכוז ספירולינה

שהתקבלו בכיולים דומים שבוצעו לעומת התוצאות  הראו התאמה נמוכהתוצאות הכיול שבצעתי 

קו המגמה  ייתכן שהסיבה להבדלים בהתאמה ובשיפוע  .(7איור ) על ידי תלמידות אחרות במקביל

בעקבות כך ריכוז הכלורופיל היה נמוך )צבע והבדיקה שערכתי בוצעה בסוף הניסוי קשורה לכך ש

ננומטר  680. מדידת הספקטרופורטומטר נערכה באורך גל התרבית היה צהוב בחלק מהדוגמאות(

ל פחות שריכוזי הכלורפיל באצה נמוכים נקבכואורך גל זה נבלע בצורה חזקה על ידי כלורופיל לכן 

לטעות הסכנות השוואת הכיולים שאני מציג כאן מדגישה את בליעת אור לעומת משקל האצה. 

צפיפות האצות  בספקטרופוטמטר צריך לעשות לפני סוף גידול האצות שאת בדיקת ובמדידה זו 

 .שזה אומר שיש בהם את הכלורופיל לבדיקת בליעת האור ,כאשר האצות עדיין ירוקות

 

 המלצות להמשך

מרות שהקפדתי לערוך ניסוי לפי כל הכללים המקובלים ולשמור על כל מרכיבי החקר המדעי, ל

 ב שניתן לשפר את הניסוי:שכעת לאחר שסיימתי אני חו

 לבצע את כל הניסויים במקביל כך שלטמפרטורה לא תהיה השפעה. .א

כאשר תרביות האצות נראות טוב  לבצע ומשקל יבש  יש   את בדיקת הכלורופיל  .ב

 יין בשלב הגדילה )לפני שמתחילה תמותה(ועד

 להוסיף עוד חזרות לניסוים . .ג

 לעשות את המדידות של הניסוים בתכיפות  גבוה יותר ) פעם ביומים( .ד

 

  המלצות למגדלי ספירולינה:

 בהורמון ה בהתבסס על תוצאות מחקר זה אינני יכול להמליץ על שימוש .1

Brassinolid  התוצאות היו חיוביות  בגידול  1מפני שבניסוי בקנה מידה מסחרי

התוצאות החיוביות לא חזרו על עצמם. אך אני ממליץ  2הספירולינה לעומות זאת  בניסוי 

הייתה  1על הספירולינה מפני שבניסוי   Brassinolidלהמשיך לחקור את השפעת ה

 שלילית ונראה שהתוצאות אינן חד משמעיות.  3ו 2השפעה חיובית ובניסוי 

על מנת לגדל ספירולינה במליחויות גבוהות   Brassinolidבהורמון  לגבי שימוש  .2

על שימוש כרגע תוצאות המחקר אינן מראות על השפעה חיובית ולכן אינני ממליץ 

, גם כאן אני Saygideger (2008)אף על פי כן, בהתבסס על תוצאת מחקרו של בהורמון. 

פוטנציאל לסייע במשימה   Brassinolidממליץ על המשך מחקר כי נראה שלהורמון ה 

 החשובה של גידול מזון במים מלוחים/מליחים.
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 : מחקרי המשך

שהניסויים שערכתי לא נעשו במקביל אני חושב שהטמפרטורה השפיעה  כוון מ .1

אני מציע לעשות ניסוי המשך לניסוים  הושפעו.התוצאות על גידול הספירולינה  ויתכן ש

רה על גידול הספירולינה בתוספת ההורמון בו תבדק השפעת הטמפרטוהנתונים 

Brassnolid. 

אני מציע לעשות ניסוי  ולבדוק אם יתרונותיה הבריאותיים  של בנוסף  .2

על בעקבות הוספת ההורמון או השתפרו הספירוליה כגון חלבון, סידן, ברזל ועוד נפגעו 

 .במים מלוחים(ו)במים מתוקים  גידול הספירולינה
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