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 תודות

תודה רבה לגל דישון, המנחה שלי בעבודה. שעזר, תמך, סייע, הכווין ודייק בכל שלב ושלב 

לימד אותי את העומד מאחורי הניסויים שערכתי לשם העבודה והעשיר לי את הידע , בעבודה

 בנושא.

י את תודה לחממה האקולוגית עין שמר, על כל החומרים לכל מהלך המחקר, על שנתנו ל

, שנתנו לי את ההרגשה ועל הצד הטוב ביותר בכל זמן שיכולתיהאפשרות לבצע את הניסויים 

 שאני שייכת ומתאימה לחממה והם שמחים שאני נמצאת ועל זה שאני חלק מהמפעל הגדול הזה.

, שבלעדיו לא יכולתי כלל מהמבחובפעילות החינוכית תודה למפעל אמבר שתומך במחקרי האצות 

 ים לניסויים.ימחקר שלי עם כל החומרים הנדרשים והקריטלבצע את ה

תודה לאולפנת כפר פינס שנתנה לי את האפשרות ואת הזכות לבצע את העבודה, שבכלל הפנתה 

 את תשומת ליבי לאפשרות זו ושעזרה ותמכה בביצוע.

תודה להורים שלי שכל הזמן דרבנו אותי להמשיך את העבודה, שאלו והתעניינו, והפכו את 

 המחקר לחלק ממני ומן המשפחה כולה.
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 רתקצי
 פוטוסינתזה לבצעהיא מסוגלת  כלומר(, ציאנובקטריה) כחולי חיידקאצת הספירולינה היא 

גדלה ו ה של חוטים ספירליים מיקרוסקופיםצורבעלת  . הספירולינההבעצמ המזונ כל את ולייצר

רקע שאינה איכותית או מפרה, ובלי ק -בסביבות מימיות רבות ואף בתנאי חקלאות מינימליים

 .כמקור תזונתי לבני האדם בעיקרנמצאת בשימוש היא  הרבה אור.

ים, הוויטמינים, האנטי כמות המינרל .“על-מזון”ערך תזונתי רב ונחשבת  הספירולינה בעלת

. בנוסף ילם בכמות גדולה פי מאות מאשר במזון רגינאוקסידנטים והאנזימים שהיא מכילה, ה

בניין של חלבון המורכב מכל חומצות האמינו שהן אבן ה 57%-ה מכילה למעלה מנפירוליהס

גבוה כמקור חלבון איכותי ועשיר  פוטנציאל כבעלת זו אצה נחשבת אלו יתרונותיה בשלחלבון. 

  בתזונה של בעלי חיים, וכן היא מועמדת טובה לסיוע בבעיות תזונה בארצות מתפתחות.

 מקשה על הגשמת פיתרון זה. הספירולינה מחירה הגבוה של גידול

הוא הקטנת  ,אצת הספירולינה לאנושות כולה ה שלוהפצ המכאן, שהאתגר העיקרי להפק

 והפחתת העלויות של גידולה.

. קצב הגידול משפיע על קצב גידול הספירולינה ועל צורתה C בדקנו האם ויטמין במחקר זה,

תר קל יו, כך ככל שהיא מסולסלת יותר -ת הספירולינה משפיע ישירות על עלות הגידול, ולגבי צור

  , ולכן גם להיבט זה חשיבות מבחינת עלויות הייצור.לקצור אותה

על קצב   C פיעים ריכוזים מסוימים של ויטמיןבדקנו עד כמה משבהם ערכנו שלושה ניסויים, 

צורת האצה, כך  משפיע על Cוהאם ריכוז ויטמין הגידול של הספירולינה, והאם הם מצליחים 

 שתהיה מסולסלת יותר.

 

בקצב הגידול  Cבריכוזים מסויימים של ויטמין  5.5%-תוצאות הניסוי הראשון הראו עלייה של כ

  של תרביות הספירולינה.

ל קצב גידול תרבית ע C  של ויטמיןמובהקת  אך בניסויים השני ושלישי, לא נראתה השפעה 

 הספירולינה.

 השפיע על סלסול הספירולינה Cוגית של צורת האצה, לא נראה כי ויטמין כמו כן, בבדיקה מורפול

 וממילא לא יעזור לקצירתה ולהגדלת היקף היבול.

לא משפיע משמעותית על קצב גידול אצת הספירולינה וכלל לא משפיע  Cניתן להסיק כי ויטמין 

 על צורתה.

 

ה, כן יתרחש שינוי בתרבית עם זאת ייתכן כי אם הניסוי יערך על זן אחר של הספירולינ

 הספירולינה והיקף גידולה ונוחות קצירתה יגדלו.

על ספירולינה באקלים שונה מן האקלים הארץ  Cזאת ועוד, ניתן לנסות את השפעת ויטמין  

 ישראלי ואולי אז יתרחש השינוי שייחלנו אליו.

ושך יותר בו יש יותר ואולי, כל מה שנדרש הוא קצת יותר סבלנות, לערוך את הניסוי בזמן ממ

 .Cמקום לראות את ההבדלים בין תרביות הספירולינה בהשפעת ריכוזים שונים של ויטמין 
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 :וסקירת ספרות מבוא .1
 

 אצות:

  

-קופיות חדאצות מיקרוס -חלק לשתי קבוצות בהתאם לגודלן: מיקרו אצותאת האצות ניתן ל

(. Seaweeds) צות מאקרוסקופיות, רב תאיותא -תאיות, פילמנטיות או מושבתיות, ומאקרו אצות

בנוסף קיימת קבוצה נוספת המכונה אצות כחוליות )ציאנובקטריות(, יצורים אלה הינם חיידקים, 

 (.2016מוזס המבצעים פוטוסינתזה )לוי ו

 

אצות גדלות במגוון סביבות מימיות: אוקיאנוסים, נחלים, אגמים ואף בשלוליות, כמו כן האצות 

 מלוחות. ניתן-ות היפרים ואף בלגונ-גדלות בטווח מליחויות רחב: מים מתוקים, מליחים, מי

 (.2016למצוא אצות גם בתוך קרח ובשכבה דקה המצפה סלעים וקרקע )לוי ומוזס 

שטחים חקלאיים,  שפכים, ולפיכך הן אינן מתחרות עלהאצות יכול להתבצע במי ים ובגידול 

 (.Sheehan et al. 1998) בניגוד לגידוליים יבשתייםבניגוד 

 

 אצות מתרבות בדרכים שונות, הן ברבייה מינית והן ברבייה אל מינית. ברבייה אל מינית אין

 ת לרבייה מינית. חלק מהאצות מתרבות רקאיחוי של גמטות או מיוזה שהינן תכונות הכרחיו

 הרבייה ברבייה אל מינית, אך רובם מתרבות הן ברבייה מינית והן ברבייה אל מינית. לשני סוגיי

מאפשרת  יתרונות שונים: רבייה מינית מאפשרת לאוכלוסיות להגדיל את השונות הגנטית, אשר

מינים רבים של  ולוציה. בנוסף,את היכולת של האצות להגיב לתנאי סביבה משתנים דרך האב

לשרוד בתקופות קשות  אצות משתמשים במבנים קשים ועמידים שנוצרו ברבייה המינית על מנת

בות מועדפים, האצות יכולות להתר לגידול. בניגוד לרבייה המינית, ברבייה אל מינית, בתנאי גידול

 תןוג. לכן קצב גידול אוכלוסייבן ז למצוא בקצב גבוה מבלי לייצר גמטות וללא הצורך )להשתכפל(

 .Graham al et). 2009מהיר מאוד )

  

צמחים לבניית חומר אורגני ולהפקת  תהליך המשמש -האצות מבצעות את תהליך הפוטוסינתזה

ה מופקים חומר אורגני, ז מתהליך .אנרגיה, באמצעות שימוש באנרגיית השמש ובפחמן דו חמצני

ישים אחוז מהחמצן באטמוספרה, ובשל הכמות הרבה אנרגיה וחמצן. האצות מייצרות כחמ

מרסנות את  השימוש בפחמן דו חמצני בפוטוסינתזה הןעל ידי שלהן, חוקרים רבים טוענים כי 

 .(Graham et al 2009משפיעות על הטמפרטורה בכדור הארץ )  אפקט החממה ובכך

 

 

 

 

 

 

 

 :האצות משמשות את האנושות במגוון דרכים
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כיהן יעילות הפוטוסינתטית הגבוהה של מיקרו אצות רבייתן מהירה מאוד. ערבזכות ה -תזונה

ריכוזי חלבון גבוהים. חלבוני לעיתים קרובות  התזונתיים של האצות עשירים מאוד ומכילים

 (1983האצות כוללים חומצות אמיניות החיוניות לבני אדם ולבעלי חיים. )דובינסקי 

 

מאגרים פתוחים בפל בשפכים ביתיים בדרך של איגומם מזה זמן רב מקובל לט -שפכים טיהור

באזורים העשירים בקרינת שמש. במאגרים כאלה מתרבות אצות והן משחררות חמצן בתהליך 

הפוטוסינתזה, בחמצן זה משתמשים חידקים לחימצון החומר האורגני שבביוב תוך הפקת 

 .(1983האנרגיה הנדרשת להם. )דובינסקי 

 

ורה ולחץ גבוהים, ניתן להפריד את בעזרת טמפרט -חומרים כימייםהקטנת שימוש ב -דלק 

פט סינתטי שהם למעשה נ -החומרים שבאצות לגז, למרכיבים מוצקיים, ומרכיבים שומניים

גולמי. ערבוב של הנפט הגולמי עם הדלק הסינתטי הקל יוצר נוזל בעל הרכב קרוב מאוד לזה של 

 בנפט לייצור דלק. דלק מאובנים. כך ניתן להקטין את השימוש

קרה זה האצות שמגדלים כדי חמצני, אך במ-גם בשרפה של דלקים ביולוגיים נפלט פחמן דו

ידולן. הן עושות זאת כתוצאה גחמצני במהלך -להפיק את הדלק קולטות כמות גדולה של פחמן דו

פולטת ון הדו חמצני שנפלט ממפעלים מתהליך הפוטוסינתזה, האצה מפחיתה את כמות הפחמ

לאטומוספירה כמויות אדירות של חמצן. הודות לכך היא מסייעת בהפחתת אפקט התחממות 

 שימוש ללא דלקים-ביו לייצור פוטנציאל בעלות הן מלוחים במים הגדלות אצות, כדור הארץ

שטח ב שימוש תוך ךא, דלק להפיק ניתן מהם שגם יבשתיים צמחים לעומת) מתוקים במים

 (.1( )תמונה תר מכון דוידסוןא –)האצות שיניעו מטוסים  קיהלהש מתוקים מיםחקלאי רב וב

 
נבה, שניזונה מהגזים הרעילים )בינהם פחמן דו חמצני( 'מערכת גידול אצות בכביש בז -1תמונה 

 (.natural techשמשחררות המכוניות )לקוחה מן האתר 

 

עול לינה מסוגלת לפמחקרים הוכיחו כי לאצות רבות פעילות רפואית. לדוגמה, הספירו  -רפואה

נגד וירוס ההרפס, ציטומגלווירוס, וירוס שפעת ואיידס. היא מסוגלת לעכב סרטן הודות לנוגדי 

 (.Khan et al 2005בנוסף גם עוזרת במניעת סוכרת ודלקות במערכת העיכול )וחמצון 

 

 ספירולינה

https://naturetech.co.il/nature-tech/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%99/
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 וטוסינתזה ולייצר אתספירולינה היא חיידק כחולי )ציאנובקטריה(, כלומר חיידק שמסוגל לבצע פ

כל מזונו בעצמו. צורתה של הספירולינה המזכירה סליל היא שהעניקה לה את שמה, אך לעיתים 

מזון חשוב? מכון  ףרבות הספירולינה בצורת קו ישר ולא סליל )האם ספירולינה היא באמת תוס

 דוידסון(.

 

גדל את הספירולינה במים ניתן ל (.1איור להמחשה, ) הספירולינה גדלה בטווח רחב של מליחות

 גבוה(. לשם גידול ספירולינה צריך מים ואור. אך לא צריך קרקע כלל ואפשר לגדלה pHבסיסיים )

כלכים, וכן הקרקע לא חייבת להיות מלוחים ומלו -רודהימים באיכות  -גם בתנאים מינימלים

 .(livelihood and a business venture- FAO report 2011איכותית ומפרה  ) 

 

 
בדק את השפעת מליחות המים על גידול אשר : ניסוי שנערך בחממה עין שמר, 1איור 

 (.2018של רועי וימר,  האיור לקוח מעבודתוהספירולינה. )

 

בוניים פיגמנטים חל -מספירולינה מייצרים כיום תוספי מזון לבני אדם ולבע"ח ופיקובילינים

 -, וליישומים מדעיים(2)תמונה  והקוסמטיקה המשמשים כצבעי מאכל טבעיים בתעשיית המזון

בעיקר בתחום המיקרוסקופיה )האם ספירולינה היא באמת תוסף מזון חשוב? אתר מכון 

 דווידסון(.

 

 

 

 

 

 

 

 

: היא עשירה (3)המחשה בתמונה  הספירולינה נחשבת למזון איכותי בעל ערכים תזונתיים גבוהים

ון, ומכילה גם ויטמינים ומינרלים. צריכה של מהמסה שלה מורכבים מחלב 57%-כ -בחלבון

 (.spirulina full life: סבון פנים המורכב מהספירולינה )לקוחה מהאתר  2תמונה 
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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 

שומן חיונית, אשר משמשת גם כמעכב לינולנלית. חומצה זו, היא חומצת -רגילות של חומצת גמא

 דיהידרו –לאינזים הנחוץ להפיכת ההורמון הזכרי: טסטוסטרון לצורתו הפעילה יותר 

טסטוסטרון. בנוסף היא תורמת לעיכוב ביוכימי, בעל תפקיד מרכזי בהאטת התהליכים התלויים 

 (.Pire & Ötleş 2001בפעילות הטסטוסטרון, כגון הקרחה והגדלה שפירה של בלוטת הערמונית )

 

לחץ דם גבוה הוא הגורם למחלות רבות, חלקן קטלניות. התקפי לב, שבץ ובעיות  -הפחתת לחץ דם

כרוניות בכליות הן תוצאה של לחץ דם גבוה. נראה שלספירולינה ישנן השפעות מרגיעות על מחזור 

 .Ichimura et alהדם וכמויות קטנות של ספירולינה מסייעות לשמור על לחץ הדם בשליטה )

2013.) 

 

סוגים שונים של הספירולינה מחזקים את המערכת החיסונית, חלקם מגרים יצירה מרובה של 

נוגדנים  הפועלים כחלק מן המערכת החיסונית של האדם, ואף מחסלים וירוסים. על פי מחקרים 

עת ואיידס. שנעשו הוכח כי הספירולינה מסוגלת לפעול כנוגדן וירוס ההרפס, ציטומגלווירוס, שפ

השימוש באצת הספירולינה עשוי לסייע לחולי הסכרת כיוון שהיא מכילה בתוכה ערכים , בנוסף

גבוהים של פחמימות ונוזלים אשר סופגים את הגלוקוז. ועוד, הספירולינה מסוגלת לעכב סרטן 

כב הספירולינה מצליחה לדכא ולע (.(Khan et al 2005הודות לנוגדי החמצון בהם היא עשירה  

ת לספירולינה יש תכונות אנטי דלקטיות שטובו (. Woon et al. 2013ביעילות תאי סרטן אנושיים )

לחוסנו של האדם, מלבד זאת  הוכח במחקרים כי הספירולינה מסייעת במניעת סרטן והפחתת 

הספירולינה מועילה להפחתת כולסטרול  (.Mathew et al. 1995הגידולים, בעיקר סרטן הפה )

הכולסטרול הוא אחד הגורמים למחלות לב ,ישנם מחקרים רבים המצביעים על  –יצריד וטריגל

קשר זה. מסתבר שלספירולינה ישנן השפעות חיוביות בתחום הפחתת הכולסטרול 

 .(Torres-Durán et al. 2012והטריגליצרידים בגוף )

אבל  ימוש נרחב,בש לספירולינה פוטנציאל גבוה להיות תוסף מזון הנ"להודות לכל הסגולות 

 (.Bhatia et al. 2017הפחתת עלויות בקנה מידה מסחרי נשארת האתגר העיקרי לעשות את זה )

 

 יכולהשימוש באצת הספירולינה  נכון לעכשיו, גידול ספירולינה דורש השקעה כספית מרובה.

 חוץ מזה שהיא יכולה להועיל רבותלהעשיר ולהוסיף לשוק התרופות, הקוסמטיקה והמזון. 

הפתרון שטמון באצות ידידותי יותר לסביבה, אך יקר וקשה יותר לתפעול. כתוצאה לבריאות. 

מפספסים משאב טבע היכול לשמש אנשים רבים מכך, אנו לא מפיקים מהאצות את המיטב ו

וביץ' ראש מו"פ חברת פוי. פ -אישיתתקשורת ) אותנו בעתיד כמקור מרכזי לשימוש המין האנושי

Abundance) . 

 

 Cיטמין ו
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נקרא גם חומצה אסקורבית, מחקרים מראים כי הוא חיוני לצמיחת צמחים  Cויטמין 

(2000 & WheelerSmirnoff , University of Exeter. 2007 אך מחקרים אחרים מוכיחים כי ,)

 (.Qian et al. 2014עלולות להיות השפעות הרסניות על צמחים מסוימים ) Cלויטמין 

 הינו נוגד חימצון חזק שמגן עלינו ממחלות ושומר על תאי הגוף מהזדקנות C בנוסף לכך, ויטמין

 .(Rankovic et al. 2005) מוגברת הנגרמת כתוצאה מפגיעת רדיקלים חופשיים

גן שהיא מרכיב עיקרי ברקמות חיבור הבונות ולכמו כן, ויטמין זה נחוץ לבניית מולקולה בשם ק

 קולגן מקשה מאד על איחוי פצעים והגלדה.גידים, סחוסים, עור ועצמות. מחסור ב

רוקים וכבד יהוויטמין נפוץ למדי במגוון מאכלים כמו פלפל אדום, עגבניות, פירות הדר, ירקות 

 נים למה, כמה ואיך?(ויטמי -)מכון דווידסון

 

קצב  -על גידול ספירולינה Cנמצאה השפעה חיובית של ויטמין  2017לפי מחקר שפורסם ב 

 .Bhatia et alת הגידולים, ושיפור צורת הספירולינה שעוזרת לקצירה נוחה יותר )הגידול, איכו

על  Cבעבודה זו בחנתי את השפעת ויטמין  (, אך נכון לעכשיו מחקר זה הינו היחיד שפורסם.2017

 .מהזן הגדל בחממה האקולוגית עין שמר Spirulina platensisגידול האצה 

 

 הספירולינה ועל צורתה? על קצב הגידול Cריכוז ויטמין : באיזו מידה משפיע שאלת המחקר

  

 C( אני משערת כי שימוש בויטמין Bhatia et al. 2017: על סמך תוצאות מחקרם של )השערה

בריכוזים שונים ישפיע לטובה על אצת הספירולינה, יעלה את היקף וקצב צמיחתה, יעלה את 

 שיקל על קצירתה(.  ערכה התזונתי ויהפוך אותה למסולסלת יותר )דבר

 .Rankovic et alועל התמדדותו עם עקה חמצונית )השפעה רבה על הצומח  Cכיוון שלויטמין 

2005 ,Smirnoff & Wheeler 2000), משערת כי תוצאות הניסוי יראו שהספירולינה  אני

זה ם, אך מעבר לריכוז יובריכוז מס Cמושפעת לטובה ומשתפרת רבות כאשר מוסיפים לה ויטמין 

 השפעות הרסניות ומזיקות לספירולינה. Cעלולות להיות לויטמין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיטות: .2
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 :בבקבוקיםספירולינה גידול על  Cהשפעת ויטמין  – 2-ו 1ניסויים 

אצת הספירולינה ערכנו שני ניסויים בריכוזים שונים על C ע"מ לבדוק את השפעת ויטמין 

שבדקו את קצב גידול הספירולינה בבקבוקים ( 2018 אוגוסט והשני בחודש מאי)הראשון בחודש 

 (.3)תמונה  Cבתוספת ריכוזים שונים של ויטמין 

 אחר על קצב גידול הספירולינה. Cבכל שלושה בקבוקים נמדדה השפעת ריכוז ויטמין 

 במים לרמת החומציות הנדרשת pHאל הבקבוקים הוספנו סודה לשתיה במטרה להעלות את ה

דשן במטרה לספק הוספנו כן כמו לספק מקור פחמן דו חמצני לפוטוסינתזה. לגידול ספירולינה, ו

 (.4, תמונה 1הנדרשים לגידולה )טבלה  )בעיקר חנקן, זרחן ואשלגן( לאצה את המינרלים

 1-2: פירוט המרכיבים בטיפולים השונים בניסויים 1טבלה 

מספר 
 בקבוק

מים  טיפול
 )ליטר(

סודה לשתיה 
 )גרם(

דשן 
 )מיליליטר(

 Cויטמין 
 ("גמ)

תרבית אצת 
 ספירולינה

ללא ויטמין  1-3
C 

1 10 1 0 100 

 100 2 1 10 1 מ"ג לליטר 2 4-6

 100 6 1 10 1 מ"ג לליטר 6 7-9

מ"ג  10 10-12
 לליטר

1 10 1 10 100 

מ"ג  15 13-15
 לליטר

1 10 1 15 100 

מ"ג  20 16-18
 לליטר

1 10 1 20 100 

 
לינה לקחנו בעזרת פיפטה דגימות מן הבקבוקים בהם גדלו ע"מ למדוד את צפיפות הספירו

האצות, הכנסנו אותן לתוך קיווטות שקופות, ובדקנו את צפיפות הספירולינה בספקטרופוטומטר 

כמו כן,  ננומטר. 680)מכשיר המאפשר למדוד בליעת אור של חומר באורכי גל שונים( באורך גל 

 סלסול ומידת התרבית נקיון את לבחון מנת על X40 בהגדלה אור במיקרוסקופ דוגמאות צילמנו

 .האצות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1: הכנת בקבוקי הניסוי )ניסוי 4תמונה  (1: מערך הניסוי )ניסוי 3תמונה 



 38816החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר, קיבוץ עין שמר, ד.נ. מנשה. מיקוד: 
11 

 

 כיול ספקטרופוטומטר למשקל יבש
 

ע"מ לראות שאכן הבדיקה בספקטרופוטומטר הינה אמינה, בדקנו את תוצאות ריכוז הספירולינה 

בריכוזים שונים על ידי מהילה  ספירולינה הכנו תרביותבספקטרופוטומטר לעומת משקלה היבש. 

ה ע"י ניתן לראות בבירור האם ניתן להסתמך על הבדיק כך -(5)תמונה  של תרבית צפופה במי ברז

את כל הדוגמאות מדדנו גם בספטרופוטומטר וגם בשיטת  בליעת אור, בספקטרופוטומטר.

 המשקל היבש.

 

 xinxingמילימטר של חברת  70בקוטר של  102לשם בדיקה זו לקחנו פילטרים מנייר מספר 

ע"מ שלא תישאר לחות, ומדדנו את משקלם במאזני לחות בתנור יבוש , ייבשנו אותם (6)תמונה 

 גר'. 0.001בדיוק של 

 

לאחר מכן הנחנו אותם בתוך מערכת סינון המורכבת ממשאבת וואקום שמחוברת דרך מלכודת 

הפילטרים. ודרך כל אחד מים לחנוכיית סינון בעלת שלושה ראשים המתאימים לגודל 

(. המשאבה שאבה את 7מהפילטרים סיננו נפח ידוע מדוגמית ספירולינה מטיפול שונה )תמונה 

 הנוזלים דרך הפילטר כך שעליו נשאר רק מוצק הספירולינה מאותה דוגמית.

, ומדדנו את במיקרוגל כדי לבדוק מהו משקלה היבש של דוגמית ספירולינה, ייבשנו את הפילטר

גר'. משקל החומר היבש הוא ההפרש בין  0.001ו לאחר הייבוש שוב במאזני לחות בדיוק של משקל

 משקל הפילטר לאחר הסינון, עם החומר היבש, לבין משקל הפילטר היבש בתחילת הניסוי.

 הפרש המשקל חולק בנפח המסונן )בליטרים( ע"מ לקבל את צפיפות החומר היבש.

, אליו הוספנו קו מגמה EXCELבתכנת  X Yצרנו גרף פיזור השיטות יימתוצאות המדידות בשתי 

עם משוואת הישר )שסיפקה לנו את נוסחאת ההמרה מספקטרופוטומטר למשקל יבש( ומקדם 

 .המייצג את מידת ההתאמה של שתי השיטות() 2Rהתאמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

: הכנת תרביות ספירולינה 5 תמונה

 בצפיפויות שונות לצורך כיול
: הפילטרים 6תמונה 

עליהם סוננו הדוגמאות 

 לבדיקת משקל יבש

: סינון דוגמאות 7תמונה 

 במערכת הסינון
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 :בפלטת באריותגידול ספירולינה על  Cהשפעת ויטמין  3ניסוי 

 

ינה לעל הספירו Cלאחר שבדקנו בשני הניסויים הראשונים את השפעת ויטמין , 2018אוקטובר ב

כך שינויים אלו התבססו על המחשבה שאולי . וזן אצה שונה שונה שיטת גידולבבקבוקים, ניסינו 

נבחין בתוצאות ברורות יותר )בשל העבודה בתנאי מעבדה ללא השינויים הקשורים לתנאי 

 .הסביבה בחממה(

יטר מיליל 10 -ו  גרם מלח,  2מיליליטר דשן,  0.1גרם סודה לשתיה,  1מ"ל מים,  100ערבבנו 

            .שבודדה מבריכת מים מלוחים בחממה( Spirulina platensis) תרבית אצת ספירולינה

ת , והוספנו לכל תרביבאריות( 12 שתי פלטות של)ב מיליליטר 5את כל אלו חילקנו בבאריות בגודל 

 (.8, תמונה 2)טבלה  Cריכוז אחר של ויטמין 

( ע"מ למנוע את שקיעתן, והנחנו עליהן קופסא מוארת ע"מ Shakerאותן הנחנו על מטלטלת ) 

(. בניסוי זה עשינו שימוש בזן 9לאפשר לאצות לגדול כמה שיותר כמו בתנאים טבעיים )תמונה 

ן האם בזן זה תיראה השפעה של אחר של ספירולינה )שבודד מבריכה בחממה( על מנת לבחו

למרות השימוש במטלטלת, בניסוי זה נראתה התקבצות של הספירולינה  .Cתוספת ויטמין 

 לגושים.

 ,Cבכל שלוש באריות נמדדה ההשפעה של ריכוז אחר של ויטמין 

 
 .3בטיפולים השונים בניסוי  Cפירוט התוספות השונות של ריכוזי ויטמין : 2טבלה 

 22-24 19-21 16-18 13-15 10-12 7-9 4-6 1-3 מס' באריות

 Cריכוז ויטמין 
 (לליטר )מיקרו גרם

0 10 30 50 75 100 150 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עיבוד נתונים: 

, בה יוצרו הגרפים וחושבו ממוצעים וסטיות תקן על EXCELכל תוצאות הניסויים עובדו בתכנת 

 מנת להעריך את מובהקות התוצאות.

הונחו האצות בתוך  : תא התאורה בו9תמונה 

 הפלטות על המטלטלת

 C: חלוקת ויטמין 8תמונה 

 לבאריות
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  צאות:תו .3

 כיול ספקטרופוטומטר למשקל יבש:
 
 

תוצאות המדידה בספקטרופוטומטר לעומת המדידה במשקל יבש הראו כי ישנה סטייה מועטת 

התוצאות דומות כך שאפשר להשתמש בבדיקת הספקטרופוטומטר  וכי( 0.97782R=)מאוד 

המדידה ולהמירה למשקל יבש ע"פ משוואה שבנינו בהתאמה למדידת המשקל היבש לעומת 

בעזרת משוואה זו המרנו את תוצאות מדידות הספקטרופוטומטר  .(2איור בספקטרופוטומטר )

 לצפיפות אצות )מ"ג לליטר( בניסויים הבאים.

 

 
גרף כיול מדידות ספקטרופוטמטר למשקל יבש. המדידה בספקטרופוטומטר בוצעה : 2איור 

ידות בשתי השיטות )לכל נקודה ערך תוצאות המדהנקודות מייצגות את  ננומטר. 680באורך גל 

X  ממדידת הספקטרופוטומטר וערךY )קו המגמה הינו לינארי ממדידת המשקל היבש .

 ( מופיעים בגרף.2Rומשוואתו ומקדם ההתאמה שלו )
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 ניסוי מספר 1

 Cבריכוזים שונים על ספירולינה נראה כי תוספת ויטמין  Cבניסוי זה שבחן את השפעת ויטמין 

ימים(,  12-ב מ"ג לליטר 80-מ"ג לליטר, הובילה לעלייה בקצב הגידול )כ 10 ל 5בריכוז של בין 

 (.3בריכוזים הגבוהים מעשרה מ"ג לליטר נראתה ירידה בקצב הגידול )איור 

 

בחינה מיקרוסקופית של מורפולוגיית האצות לא הראתה שינוי במידת הסלסול של הספירולינה 

 (.4)איור  Cשל ויטמין בהשפעת ריכוזים שונים 

 

 
 

על גידול ספירולינה. הקו  C: תוצאות ניסוי מספר אחת לבדיקת השפעת תוספת ויטמין 3איור 

( לבין צפיפות האצות 7.5האדום מייצג את הפרש הצפיפות בין צפיפות אצות בתחילת הניסוי )

 (. קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן. 15.5בסוף הניסוי )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38816החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר, קיבוץ עין שמר, ד.נ. מנשה. מיקוד: 
15 

 

15.5תמונות מ -1ניסוי מספר   

 Cריכוז ויטמין 
 )מ"ג/ליטר(
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. בצד ימין מופיעים x40: תמונות שצולמו בסוף ניסוי מספר אחת במיקרוסקופ בהגדלה 4איור 

 שנוספו לכל אחת מן התרביות. Cריכוזי ויטמין 

 

 
 

 2ניסוי מספר 
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נראה דפוס בו תוספות  בריכוזים שונים על ספירולינה Cבניסוי זה שבחן את השפעת ויטמין 

אף על  . (30%)עליה של כ  מ"ג לליטר העלו בממוצע את צפיפות האצות 2-15בריכוזים  Cויטמין 

 )אולי היתה תקלה עםר מ"ג לליט 6פי כן, דפוס זה נקטע על ידי תוצאות נמוכות במיוחד בתוספת 

ההבדלים בין הטיפולים לא בשל שונות גבוהה בתוצאות החזרות, ו תוספת הספציפית הזו(ה

  (.5)איור נמצאו מובהקים סטטיסטית 

 

בחינה מיקרוסקופית של מורפולוגיית האצות לא הראתה שינוי במידת הסלסול של הספירולינה 

 (.6)איור  Cבהשפעת ריכוזים שונים של ויטמין 

 

 
 

על גידול ספירולינה. הקו האדום  Cיסוי מספר שתיים לבדיקת השפעת ויטמין : תוצאות נ5איור 

(. קווי 25.8( לבין סופו )20.8מייצג את הפרשי מדידת צפיפות האצות בין תחילת הניסוי )

 השגיאה מייצגים את סטיית התקן.
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.825תמונות מה -2ניסוי מספר   

 Cריכוז ויטמין
 טר(לי\)מ"ג 
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. בצד ימין מופיעים x40: תמונות שצולמו בסוף ניסוי מספר שתיים במיקרוסקופ בהגדלה 6 איור

 שנוספו לכל אחת מן התרביות. Cריכוזי ויטמין 
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 :3 מספר ניסוי
 

, לא נראתה השפעה משמעותית Cבניסוי זה אשר בחן את השפעתם של ריכוזים שונים של ויטמין 

יש לציין שניסוי זה נערך  (.7מסוימים על קצב גידול הספירולינה )איור  Cשל ריכוזי ויטמין 

בפלטות באריות שטולטלו על גבי מטלטלת במעבדה. לאורך הניסוי נצפתה בבאריות היווצרות של 

 טר.גושי אצות המעידים על מצב בעייתי ומקשים על המדידה בספקטרופוטומ

 

בחינה מיקרוסקופית של מורפולוגיית האצות לא הראתה שינוי במידת הסלסול של הספירולינה 

 (.8)איור  Cבהשפעת ריכוזים שונים של ויטמין 

 
 

 
 

על גידול ספירולינה בכמויות קטנות  Cלבדיקת השפעת ויטמין  3: תוצאות ניסוי מספר 7איור 

( לבין סופו 23/10יפות האצות בין תחילת הניסוי )יותר. הקו האדום מייצג את הפרשי מדידת צפ

 ( קווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן.6/11)
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 3חזרה  2חזרה  1חזרה  Cריכוז ויטמין 

  
 5-יקרו גר' למ   0

 מיליליטר

   

  
 5-מיקרו גר' ל 10

 מיליליטר

   

  
 5-מיקרו גר' ל 30

 מיליליטר

   

  
 5-מיקרו גר' ל 50

 מיליליטר

   

  
 5-מיקרו גר' ל 75

 מיליליטר

   

  
-מיקרו גר' ל 100

 מיליליטר 5

   

  
-מיקרו גר' ל 150

 מיליליטר 5

   

  
-מיקרו גר' ל 200

 מיליליטר 5

   
בצד ימין מופיעים ריכוזי . x40במיקרוסקופ בהגדלה  3תמונות שצולמו בסוף ניסוי מספר  :8איור 

 שנוספו לכל אחת מן התרביות.C ויטמין 
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 :וסיכום דיון .4

 מהבחינה והן רפואית-תזונתית מבחינה הן רב פוטנציאל )ציאנובקטריה( הספירולינה לאצת

 פני על רבות לאוכלוסיות זמין להיות מכדי ומסובך יקר עדיין גידולה לעכשיו נכון אך, המסחרית

  (.מתפתחות בארצות או מוחלשות אוכלוסיות בעיקר) הארץ כדור

אצת במחקר בו עסקנו, רצינו למצוא דרך בה נוכל באופן יותר מהיר ואיכותי לגדל את 

ים משפיעה על קצב בריכוזים מסוימ Cהספירולינה, לשם כך בדקנו באיזו מידה הוספת ויטמין 

 של אצת הספירולינה.צורתה על ו הגידול

( ובעל תפקיד חשוב בטיפול et al. 2005 Rankovicהינו נוגד חמצון חזק ) Cכיוון שויטמין 

(  WheelerSmirnoff & 2000) ברדיקלים חופשיים הנוצרים בין השאר בתהליך הפוטוסינתזה

שיערנו  ראה שיפור בגידול האצה ובמידת סלסולה,שה  .Bhatia et al)2017(מר בהסתמך על המאו

לספירולינה, תחול עלייה משמעותית בקצב הגידול של  Cכי בהוספת ריכוז מסוים של ויטמין 

 תר לקצור אותה.ויהיה קל יו -הספירולינה

 :לשם כך ערכנו שלושה ניסויים

( חלה Bhatia et al. 2017על פי תוצאות הניסוי הראשון ניתן לראות כי אכן כמו שנכתב במאמר )

, אך בניגוד לתוצאות מ"ג לליטר 10-5של  Cעלייה בקצב גידול האצה בהשפעת תוספת ויטמין 

 %5.5בניסוי שלנו נראתה השפעה של  61%הניסוי עליו התבססנו בעבודה, בו נראתה עלייה של 

, לליטר Cמ"ג ויטמין  51-2בממוצע בתוספת  30%בניסוי השני נראתה מגמת עליה של כ  בלבד.

. בנוסף, בשל Cמ"ג ויטמין  6אך מגמה זו נקטעה בעקבות תוצאות נמוכות במיוחד בתוספת 

הבדלים גדולים בין החזרות בניסוי, ההבדלים בין הטיפולים לא נמצאו מובהקים. חוסר ההשפעה 

ניסוי השלישי, אך ייתכן ששם הבעיה היתה קשורה לגושים שנוצרו בניסוי המובהקת חזר גם ב

 (.7ואיור  5)איור  והקשו על המדידה

ככל שצורת הספירולינה מסולסלת יותר כך קל יותר לקצור אותה, וממילא הכמות של  כמו כן, 

 הספירולינה שנשארת בסוף גדלה.

ות לאחר גידולה במשך זמן, וזו לא הראתה לכן ערכנו בחינה מיקרוסקופית של מורפולוגיית האצ

 .3-1ם על צורת הספירולינה באף אחד מן הניסויי Cהשפעה של הוספת ויטמין  

 Bhatia etהתוצאות שהניבו הניסויים שלנו לא תאמו את ההשערות שהעלנו בהסתמך על המאמר 

al. 2017 נו לניסויים שערכו הבדלים בין הניסויים שאנו ערככנראה ב. הבסיס למקור השוני קשור

 הם:

 יו התבססנו השימוש נעשה במיןלגם בניסוי שערכנו אנו וגם בניסוי שע -זן האצה (species) –  

Spirulina platensis   , כי בניסוי עליו התבססנו השתמשו בזן ייתכןאך (strain)  אצות שונה

היר יותר מקצב מן הזן בו השתמשנו אנחנו בניסויים שערכנו, אשר קצב גדילתו המקורי מ
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גם באותו מין ספירולינה ייתכנו הבדלים בגידול בין  .גדילה של זן האצה בו השתמשנו אנוה

 (.9 המחשה באיור)הזנים השונים 

  יסוי שעליו בה התרחש הנ -ההבדל באקלים בין הודואקלים שונה בין ארץ לארץ, ייתכן כי

 יים בין תוצאות המחקרים.התבססנו, לבין האקלים בארץ ישראל, גרם להבדלים משמעות

 ו התבססנו, בדקו את קצב גידול הספירולינה עד עשרים בניסוי שעלי -משך זמן הניסוי

וארבעה ימים לאחר שהעמידו את הניסוי, ואילו אנחנו בניסוי שלנו בדקנו תוצאות רק עד 

צאות בועיים. וייתכן כי אם היינו בודקים את הניסוי יותר מאוחר היינו מקבלים תוש -שבוע

 . אם היינו בודקים יותר מאוחר את גידול הספירולינה,יותר קרובות לתוצאות הניסוי המקורי

 אולי האצות היו גדלות יותר וממילא ההבדלים היו יותר משמעותיים.

  אחת מתכונותיו החשובות ביותר של ויטמין  –הבדלים במצב פיזיולוגי של האצהC  הינה

אים חיים להקל על פגיעה מרדיקלים חופשיים היותו נוגד חמצון חזק המאפשר לת

(et al. 2005 Rankovic) ייתכן שבתנאי הגידול בניסויים שערכנו העקה החמצונית בתאי .

האצה היתה נמוכה יחסית ולכן לא נראה הבדל משמעותי בגידול האצות כתגובה לתוספת 

 Cבעצמם ויטמין בנוסף, ידוע כי ליצורים פוטוסינטטיים ישנה יכולת לייצר  הויטמין.

(2000 & WheelerSmirnoff ) ייתכן שהאצות בניסויים שערכנו ייצרו כמות מספקת של ,

 , כך שתוספת הויטמין מבחוץ לא היתה נחוצה ומשפיעה.Cויטמין 

 

. עמודות סגולות, ירוקות המחשה להבדלים בקצב הגידול בין זני ספירולינה שונים: 9איור 

  )all. 2016 et Rajasekaran(נלקח מתוך  .Spirulina Platensisשל ותכלת מייצגות זנים שונים 
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לשינוי צורת בצורה משמעותית אינו מועיל  Cעל בסיס תוצאות הניסויים ניתן להסיק כי ויטמין 

הספירולינה לצורה יותר מסולסלת, וכן לשיפור קצב גידול הספירולינה. המחקר נערך גם בקנה 

איני ממליצה ליישם בגידולים, ולכן מובהק טרים ולא הראה שיפור מידה של ליטרים וגם מילילי

 .על הזנים שנבדקו בקנה מידה מסחרי Cשימוש בויטמין 

יחד עם זאת, ייתכן כי בתנאי אקלים שונים או בשימוש בזני ספירולינה שונים יתקבל אפקט 

 Cפעת ויטמין חיובי. ולכן אני ממליצה לערוך ניסויים בקנה מידה מעבדתי הסורקים את הש

 בטמפרטורות שונות, או על זני ספירולינה שונים לאורך זמן ממושך יותר.
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